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لتعرلبا

،العربكلامفيعربيغيرلفظاستعمالاللعردب

أحدعلىووزنهعليهالعربياللفظوقواعدأحكاموإجراء

عنهالحديثكثرإذ،للتعريبتعريفأبسطوهذا.أوزانه

وسياسيةواقتصاديةواجتماعيةلغويةمشكلةبوصفه

ضمنالأحيانمعظمفىالتعريبقضيةوتطرح.ونفسية

التبعيةمنوالتخلصوالوحدةالتحرراستراتيجيةإطار

مصطلحيكتسىهنامن.والسياسيةوالاقتصاديةالثقافية

إزالته.منلابدوالالتباسالغموضمنقدراالتعريب

.اللغاتبينالتبادلصورمنصورةأولأالتعريبفظاهرة

قرابةمنبينهايوجدعماالنابخالتلاقعمظاهرمنومظهر

وأ،وفتحغزوأو،وانتقالرحلةاو،ومتاخمةجوارأو،لغوية

عنالتبادلهذاويتم.ومعاملةتجارةأو،واختلاطهجرة

جديد،بكساءالدخيليكسىماوكثيراقصد،وغيرقصد

ولاإليها،انتقلالتياللغةمنجزءاويصبحأصلهفينسى

دخيل.أوأجنبىبأنهبهاالناطقينعامةيشعر

العربيةغيرالكلمةيتناولالتعريبأنندركهنا،من

لفظةتعتمد،قياسيةصرفيةعمليةإذنفهو)الأعجمية(.

أحدعلىوزنهابعدالعربيةاللغةإلىتضمعربيغيرأصلها

القدامىاللغويينمنطلقالمعنىهذاوكان.العربيةالأوزان

الالم!م"تعريب:الجوهريفقال،التعريبمعنىتفسيرنر

وقالمناهجها"،علىالعرببهتتفوهأنالاعجمي

الألفاظمنالعرباستعملتهمافهوالمعرب:"وأماالزبيدي

القديمةالمعاجمتخرجولالغتها".غيرفيلمعانالموضوعة

المعنى.هذاعنوالحديثة

عهدمنذالعربشغلتالتيالقضايامنوالتعريب

وسماهعنهتحدثواالذينأوائلمنسيبويهوكانمبكر،

إلىمشيراالتعريبفيالعربطريقةعنوتحدثإعرابا،

وأإبدالمنالأعجميةالحروفمنيغيرونهالعربماكان

كما.العربيةبالأوزانلإلحاقهاحذفأوحركاتتغيير

علىوأبقوهالأخرىاللغاتمنالعربأخذهماإلىأشار

لمنأساساوضعهاالتيالقوأعدوكانتتغيير.دونحاله

تعرفالمعربعجمةأن،حيانابنذكروقد.بعدهجاء

العربيةالأسماءأوزانعنخروجهمنها:الأمورمنبجملة

)مثل:آخرهأوأولهفيوالنونوتتائالراء(،إبراهيم:)مثل

مهندز(.:)مثلفيهوالدالالزايوبتتابعدنر(،و،نرجس

خماسيةأورباعيةكلمةوجدتمتىأنهجنيابنذكروقد

،ب،ف،ن،ل)ر،الستةالأحرفهذهبعضمنمعراة

كلامفىدخيلبأنهفاقض،الذلاقةبأحرفالمعسماةم(

بالمعرباقترنتالتيالمصطلحاتومن.منهوليسالعرب

منالعربيةاللغةأخذتهالذياللفظوهو،بمالدخيلمايعرف

تدخلأنغيرمنحياتها،منمتأخرةمرحلةفىأخرىلغة

نأأي.العربكلاملأبنيةموافقايجعلهماالتغييرمنعليه

التعبيرلحاجةالأجنبيةاللغاتمنالمستعاراللفظهوالدخيل

مثل:وذلكالعربيةاللغةعلىغريبوزنعلىملقائهبه

يميزفما.وغيرهاوكمبيوتر(،وتلفزيون،وتليفون،)جمرك

بنيتهفيتحويرعليهيطرأالمعربأنإذن،الدخيلمنالمعرب

الدخيليبقىبينما،العربيةالكلماتلأبنيةموافقايجعلهمما

بمانطقهفيطفيفتحريفحصولإمكانيةمعصورتهعلى

العربي.النطقيوافق

دلالاتلهوأصبحالتعريبمفهومتطور،الزمنوبمرور

العملاستهدفعصريامعنىاكتسبكماتشعبا،زادته

عربيةمقابلاتإيجادفياليومالمتمثل،الاصطلاحي

واستخدامهاالعربيةاللغةلتعميموذلك،الأجنبيةللألفاظ

التىالجديدةالنظرةوبهذه.البشريةالمعرفةميادينكلفي

اللفظيالتعريبعلىالنفسىالفكريالتعريبقدمت

شاملةإنسانيةصبغةحملقدالمفهوميكونقديما،المعروف

هذارافقوقد.وشخصيتهفكرهوأصالةالعربيبالفردتعنى

بدأحين،العشرينالقرنمطلعمنذالعربيةالنهضةالمفهوم

والتعريبالإدارةوتعريبالتعليمتعريبعنالحديث

مختلففيالعربيةاستخدامأي،والاجتماعيالفكري

للعربيةالتحمصهذاأنوالحقيقةوكيرها.المجالاتهذه

التعريبفيهرأىالذيالأمويالعصرمنذظهرقدوالعروبة

العربية،اللغةنقلتهاالتيالعربيةالقيمإنحيثالنور،

العربيوكان،آنذاكالعربيالثقافيالتاريخعلىسيوت

طلقفصيخاوكان،دينهبلغةمتشبغاالعصرذلكفى

وصوغهاالأعجميةالكلماتتعريبيخم!فلم،اللسان

مقدسةصارت،لغةلقواعدوإخضاعها،عربيةأوزانعلى

العربيةاللغةفقهاءوضعهاالتيالقواعدلكن.القرآنبقداسة

تعميمضرورةيقرروالمأنهمتبين،العمليةهذهلضبط

ذلك،إلىالحاجةدعتكلماالأعجمياللفظاستخدام

هذهاستعمالفيالإفراطمنضررالعربيةيلحقلئلا

قديماالتعريبطريقعنالعربيةتدخللم،لذلك.الوسيلة

منقدروتحلى.الأعجميةالكلماتمنمئاتبضعإلآ

علىوذلكالكريمالقرآننصفيالمعربةالكلماتهذه

كلمنللكتابحفظاذلكتستنكرنظريةوجودمنالرغم

القرآنفيمعربةألفاظوجودعنالحديثلكن.عجمة

عليها.والاطلاعوقبولهارواجهاعلىدليل

ليبدأالعهدقريبةفترةحتىالترقبمنلابدوكان

عشرالثامن،الهجريعشرالثانيالقرنفىاللغةعلماء

الألفاظترجمةأي،النقلبنيةبالتعريبالعملالميلادي

المعربوأصبح،العربيةعنالغريبةالأعجميةوالأفكار

التعريببصددوأثيرت.اللغةلازدهارضروريينوالدخيل

منالاقتباسزاويةمنوتنقيبابحثاحللتهلغويةقضايا

ببعض.بعضهاوتأثرها،اللغاتوتداخل،الأجنبيةاللغات



لتعريةا6

علىالعلماءم!واضحاإقبالآالحاضرعصرناشهدوقد

منهايأخذولىأ!لوم،باأهلهانهضالتيالأجنبيةاللغات

إثراءفييسهماماالمصطلحاتمنويقتبسون،الكلمات

الحديث.أحصراراتلضررمواكبةوجعلهاالعربية

لغويةمجامعأنشئتوتنسيقها،العمليةهذهوأضنطم

عرارعلى.أ!ربيةاالأقطارششىفيومعاهدومؤسعمات

والعباسيالأموياالعصرفيازدهرتالتيالتعريبمراكز

والحضارةالثقافةلغةآنذاكالعربيةاللغةمنوجعلتخاصة

اللغوية.المجامعانظر:.الدينلغةكونهاجانبإلى،والعلم

والمؤسساتالمجامعتلكفيالعامل!تجهودواتجهت

الرائدالعلمىدورهاأضستعيدالعربيةإحياءإلىوالمعاهد

!هـصأوقصداإما،الماضيةالعهودفيتجاهلهتمالذي

سياسةتخ!رشاملةدلاأسةاليومللتعريبوأصبحتقصد،

موضوعاالتعريبوصار،أخعليمارالتربيةفيماتالح!ص

عقدالذيالترليةوزراءمؤتمرمثل،المؤتمراتأجلهمنتعقد

أيدأ!ذيار،7291ديسمبر03إلى23منصنعاءفي

أحشعورياوالتعبيرالفكريللتعبيرأداةالعربيةاستعمال

.المعارفونقلوالتعليم

أجنبيهوماك!!ترجمةالعامبالمفهوموالتعريب

أضعليماافيالتعريبأهميةالعربيةالدولأدركتوقد.للعربية

والمغربالمشرقفيالدولهذهابدأتلذأسكا،العا

عنامستقلالهابعدوالتعليمالإدارةبتعريبالعربي

أ!أولوالعفم!قطعتوقد.والفرنسيالإنجليزيالاستعمارين

أ!أرروابعف!قامتحيثالاحر،لعضهامنأكبرشموطا

،يوالتانووالمتوسصأالابتدائيأخعليمامراح!!بتعري!أ!ربيةا

أخرىدولوهناك.الجامعاتفيالتعليمتعريبإلىإصافة

متفاوتة.بمراحلولكنالتعليماتعريبنحولتجه

الدولفيأنشطهوتنسيقالتعريبعمليةولتعزيز

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةألشأت،العرلية

مأ619عامالعربيالوطنفيالتعريبتنسيقمكتب

للتعريبدوريةمؤتمراتبعقدالمكتبيقوم.اشباطومقره

فيهاتناقش،مختلفةعربيةبلدانفيسنواتثلاثكل

العلمية.المصطلحاتمجالفيخاصة،التعريبقضايا

العربيةالهيئاتبعضمعبالتعاونالمكتبأصدروقد

فيالمصطلحاتمعاجممنكبيراعددابمفردهأوالختلفة

عنوانهامشويةمجلةيصدرأنهكما.الختلفةالمعرفةحقول

معاجمومشروعاتعلميةدراساتتنشرالعربىاللسان

منالعلميةالتخصمصاتشتىفىالباحثونلهايتقدم

العرلية.أجلدانامحتلف

علم؟،المرفالنحو،؟العربيةاللغة:أيضاال!

اللغوية.المجامع

التربةفيهاوتتفككتتحررطبيعيةعمليةالتعر؟

إلىوتنتقلمعينةمنطقةفيالأرضاسمطحمنوالصخور

معالموتغييرتشكيلعلىالتعريةوتعمل.أخرىمنطهقة

وأتظهرالأنهاروجعلالأوديةوردمالجبالبتفتيتالأرض

علىتحدثوتدريجيةبطيئةعمليةعادةوهي.تختفي

نأيمكنالتعريةمعدلولكن.السنينملايينأوالافمدى

التعدين.مثلالأنشطةبفع!يزيد

التجوية،بعمليةالتعريةتبدأ.التعريةتحدثكيف

الصخورتفتيتعلىمتعددةبيئيةعوام!تعطوفيها

حراءم!هـريعاتحدت!دالماءبفعلالتعرية

إلىالرتمعاتسالمدفعةالأمطارامياه

الساتات.م!العاريةأ!ححفضةاالأراضيا

ايخالج.بفعلالتعرية

تحرعدما،اصسيما!االا!

.الحبالسفوح

عرذلكويحدت

لمطءالحليدكتلك

المحصولاترراعةتعاق!.شرائحفيالزراعة

حفصعلىيساعد،أخرىممحصولاتوتبديلها

الممحدرة.الأراضيشالترسةتعريةلسمة



بععلالتربةمنالعلياالطقةانجرافنتيحةتحدثالسطحيةالتعرية

الزراعية.لأراضيايتلفمما،الىياح

التربة.سطحمنتحررهابحيثأصغرأجزاءإليوالتربة

فحين.التجويةأسبابأهممنواحداالجليدتكونويعد

الصخورشقوقفيأكبرحيزاتأخذفإنهاالمياهتتجمد

الأسبابومنأجزاء.إلىالصخورتفتيتبإمكانهاويصبح

الحية،والكائناتالكيميائيةالعوامل:للتجويةالأخرى

الشص!.منالمنبعثةوالحرارةوالماءالجليدأوالهواءوحركة

بالتجوية.تتحررأنبعدأخرىمناطقإلىالموادتنتقلثم

س!إلأرضعنالجسيماتالرياحترفع،المثالسبيلفعلى

المثالإلموادتنقلوكذلك.شاسعةمسافاتإلىوتنقلها

الأرضعلىالمتساقطةالمطرقطراتوتنقلفيها.الموجودة

ويحمل.المنخفضةالأراضيإلىالجسيماتالمنحدرة

البحر.إلىأوالنهرمجرىإلىالموادالمياهمجرى

سلبية.أوإيجابيةالتعريةتكونأنيمكن.التعريةآثار

الناجمةالتربةتشكيلفيالإسهامعلىالناستساعدفهي

فيتترمسبخصبةتربةتشكلكماالصخور.تفتتعن

بعضالتعريةكونتوقدالأنهار.ومصباتالأودية

)الجراندالعظيمفالوادي.الرائعةالجيولوجيةالتشكيلات

تشكل-المثالسبيلعلى-المتحدةالولاياتفي(كانيون

كولورادو.نهرمنالتعريةبولمماطةالسنينملايينمدىعلى

السطحيةللتربةفسلبها،للتعريةالسلبيةالاثارأبرزأما

التيالأخطارأحدتعدولهذا.الزراعيةالأراضىفيالغنية

غسلإلىالتعريةتؤديأنويمكنالغذاء.مصادرتهدد

التىالكيميائيةالموادونقلىالزراعيةالأراضيمنالأسمدة

التربةتسدوقدوالانهار.البحيراتفيالتلوثتسب!

الجويةالتعرية

ي!!بعير؟

تتممئالمصار!بحيثوالأمطارالرياحفيهاتتسببالأخدوديةالتعرية

الأخاديد.بذلكمشكلةوالأنهار

تتسببوقد.والخزاناتوالبركالريقنواتالمعراة

الحقولتدميرفيالمياهجريانعنالناشئةالأخاديد

الأخرىوالمعداتبالجراراتلزراعتهاجداصغيرةبجعلها

الحديثة.

إلاطبيعيةعمليةالتعريةأنرغم.التعريةفيالتحكم

التربة،تعريةتزيدأزديادها.فييؤثرواانيمكنالناسأن

لأن،وتحرثالأرأضيتنظفحين،المثال!مبي!على

والأمطار.الرياحمنالتربةتحميالنباتاتوبعضالأشجار

علىالسابقةالنباتاتوبقاياالنباتاتهذهجذوروتعمل

منالحدللمزارعينيمكنوهكذامكانها.فيالتربةتثبيت

زرعتقدكانتالتيالحقولبإبقاءوذلك،التربةتجريف

وأالعشبمثلمكانهافيالنموالكثيفةالنباتاتهذهبمثل

عملواالذينالمزارعينمنالعديدهناكأنكما.الفصفصة

استعمالطريقعنوذلك،التربةتجريفنسبةتقليلعلى

الخلفاتإبقاءفيهيتم،التربةصيانةفيمعينأسلوب

لحفظأخرىأساليبوهناك.التربةسطحعلىأسسابقةا

الكونتوري،الحرثضمنهامن،الانجرافمنالتربة

المصطات.وعمل،الشريطيةوالزراعة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماءالجندلةخطالأخدود

لنصالرياحاضلأرا

الترابيةالعاصفةالمتحاتةانزبة

التعرية.انظر:.الجويةالتعرية



التعريشة8

بويقةدتنموالنبتةأوالشجرةنمودتوجيهطريقةالدهردمت!ة

اكتيالحمايةتم!ش.حائطأوشبكأومعرلقعلىمعينة

نأيم!شلامناخاتفىفاكهةأشجارتربيةمنالجداريوفرها

اطعترشةالأشجاروتنتج.أخرىظروفتحتالنبتةبهاتنمو

للزينةواستعمالهاقليلةمساحةوتأخذأكثر،وثماراأزهارا

وتنمو.العاديةالأشجاراستعمالمنوأنسبأجمل

علىللحفاظتقليمهاويجب،عموديبشكلعادةالأغصان

فىالمستخدمةالأشجاروتنبتفيه،المرغوبالشكل

القياسيالحجمذاتالأشجارلأن،قزميةجذورمنالتعريشة

تنتشر.المناسببالش!صلتقليمهايم!شولاسريعبشكلتنمو

فرنسا.فيوخصوصاأوروبافىالمعترشةالأشمجار

تغيير!!راثرخرضعا!ةيتمللإفعالتعرلص

مناهـالإشعاعويتأ.معينطبيعيأوكيميائيأوبيولوجي

كهرومغنطيسيةموجاتأو،عاليةطاقةذاتجسيمات

الصلةذاتالمغنطسيةوالقوةالكهربائيةالقوةمن)أنماط

ألفا،جسيماتالعاليةالطاقةذاتالجسيماتوتضمبها(.

معجلاتمنناتجةوجسيماتونيوتروناتوإلكترونات

الموجاتوتكون.الجسيماتمعجلالظر:.الجسيمات

فوقوالأشعةجاما،أشمعةشكلعلىالكهرومغنطيسية

أساسا.السينيةوالأشعة،البنفسجية

الأشعةأوالعاليةالطاقةذاتالجسيماتتخترقوعندما

المشحونةأساتجةاالذراتوتتحدتؤينها.فإنهابمالمادة

وأ،حديدةكيميائيةمركباتلتشكل،الأيوناتأوبالكهرباء،

مثلأسعقدةأالمركباتتنتجذلكمثال.متحولةجزيئيةأبنية

بتعريضه؟البسيطالميثانغازمن،والبروبانالإيثان

يؤديأنويمكنجاما.لأشعةأوالطاقةعاليةلإلكترونات

نشاطهاتعطيلإلىالأيونيللإشعاعالحيةالخلاياتعريض

عمليةتطبيقاتللإشعاعولتعريفالموادوقتلها.الكيميائي

كيميائيةموادإعدادفياستعمالهايمكنحيث،كثيرة

تفسدأنيمكنالتيالأصباغبعضعلاجوفي،صناعية

فيفعاليةذوللأشعةالموادوتعريض.العاديةالحراريةبالمعالجة

وفي،الأطعمةحفظفييستعملفإنهثمومنالبكتيريابمقتل

السرطايخ!الحلاياتدمميرويمكن.الجراحيةالمعداتتعقيما

نأالمم!ششمنذلكومعبمللإشعاعفيهالمتحكمبالتعريض

بيولوجيبضررالإصابةإلىللإشعاعالمفرطالتعرضيؤدي

المورثاتتنقلأنيمكنكذلك.الوفاةوإلىبل،جسيم

الذرية.إلىفيهامرغوبغيرآثاراالإشعاعطريقعنالمصابة

.الإشعاع:أيضانظرا

السلإلتيعلىتفرضضرائبالجمركيةالتعريمة

التعريفةدولعدةوتستخدم.أخرىمندولةتستوردها

وتوفر.الأجنبيةالمنافسةمنصناعتهالحمايةالجمركية

.المستوردةالسلعأسعاررفعطريقعنالحمايةالتعريفة

علىالمحليةالمنشآتتشجعالجمركيةالتعريفةفإنوهكذا

إذاأعلىأسعارلدفعالمستهلكونويضطرإنتاجها،زيادة

علىالجمركيةوالتعريفة.السلإلمستوردةفيرعبوا

إيراداتلزيادةالدولبعضفىأحياناتستحدمالصادرات

للتأثيرالجمركيةالتعريفةمادولةتستخدمقدكماالحكومة

لبعضسياسيةأواقتصاديةممياساتعلىللاحتجاجأو

.الأخرىالدول

مختلفة.بطرقالجمركيةالتعريفةمقدارالدولوتضع

علىينصبنداتتضمنتجاريةاتفاقياتلبعضهاتكونفقد

البندهذاوبموجب،الدوللبعضالمعاملةفيتفضيل

البلدانكلعلىبلدهافيالعاديةالتعريفةنعسبأقلتفرض

تفضيليةتعريفاتفرضويم!ش.الاتفاقيةعلىالموقعة

العامة،التفضيليةالتعريفةمنأقلعادةوت!صنخاصة

الدولإننمؤا.الأقلالبلدانمنالوارداتلتشجيعوذلك

منالجمركيةالتعريفةتزيلجمركيااتحاداتشكلالتى

جمركيةتعريفةلديهاتكونقدوكذلكبينها،التجارة

الاتحادفيالأعضاح!غيرالدولمعأضجارةاتغطيمشتركة

التعريفة!مياسةنفسلديهاالمشتركةوالسوق.الجمركي

منأكبرقدراتوفرولكنها،الجمركيالاتحادعندالجمركية

فتفرضالحرةالتجارةمنطقةدولأماالأعضاء.ابينالتعاون

دولةكلتستطيعولكنبينها،أضجارةاعلىجمركيةتعريفة

الأعضاء.غيرعلىتريدهاالتيالجمركيةأضعريفةاتفرضأن

للتعريفةالرئيسيةالأنواع

منها.للغرضوفقاالجمركيةالتعريفةدصنفأنيمكن

تعريفةتسمىالوارداتمنلتحدتفرضالتيفالتعريفة

تسمىالحكومةإيراداتلزيادةتفرضالتىوتلك،الحماية

يستخدمالحكوماتمنالعديدوكان.إيراديةتعريفة

الحاضرالوقتفيولكن،الماضىفيالجمركيةالتعريفة

ضرائبلأنوذلك،الجمركيةالتعريفةتستخدممانادرا

الرئيسيالمصدرأصبحتالمبيعاتوضرائبالدخل

تعريفاتامشعماليغلبحينفي،الح!صمةلإيرادات

العالميةالحربمنذكثيراخفضتقدكانتوإن،الحماية

.أم459عامفيانتهتالتيالثانية

للطريقةوفقاالجمركيةالتعريفةتصفأنيمكنكما

وألوزنطبقاتحسبالنوعيةفالتعريفةبها.تفرضالتى

ماحكومةتفرضربماالمثالسبيلفعلى.المنتجحجم

الكيلوعلىدراهمعشرةبمعدلمنتجعلىنوعيةتعريفة

معظموتفرضالواحد.اللترعلىدرهما25أوجرام

الحديدخاممثلالخامالموادمنتجاتعلىالنوعيةالتعريفة



الجمركيهالتعريفة

المنتجاتتجعلالجمركيةفالتعريفة.الأجنبيةالمسافسةمنصناعاتهالحمايةالحمركيةالتعريفةالدولتفرضالحمايةتعريفةتفعلماذا

معظميعتقدولكن.بلادهمفيالمنتجةالسلعشراءعلىالناستشحعوبذلكتمنا.أعلىالمستوردة

.التجارةعلىتشجعلالأنهاالعالمىالرخاءمنتحدالجمركيةالتعريفةأنالاقتصاديين

التعريفةأما.والقمحالسكرمثلغذائيةموادأوالمطاطأو

سميتولذا،المنتجقيمةمنمئويةكنسبةفتفرضالقيمية

الصناعيةالمنتجاتعلىمثلا،ء%بنسبةتنطجقكأن،قيمية

.السياراتمثلالمستوردة

الجمركيةالتعريفةئفرضلماذا

الوظارفلحسمايئ-أغالبما:الجمركيةالتعريفةتفرض

الاثارلإزالة3-الناشئةالصناعةلحماية2-البلادداخل

الأخرىللدولالعادلةغيرالتجاريةللممارساتالضارة

الأجنبية.المنتجاتعلىالاعتمادلمنع-4

والعمالالمنشآتتواجهالبلاد.داخلالوظائفحماية

،الحالاتبعضفيالأجنبيةالمنافسةمواجهةفيصعوبة

.كفاءةأكثرالأجنبيةوالعمالةالمنشآتتكونعندماوذلك

لزيادةالجمركيةالتعريفةتقويةالمتأثرةالمجموعاتوتحاول

.للعمالعاليةأجوروعلىعليهاللحفاظأوالشركاتأرباح

لاالناشئةالصناعات.الناشئةالصناعاتحماية

صناعات-الحالاتبعضفي-بنجاحتنافحرأنتستطع

يمكنالحمائيةالجمركيةوالتعريفة.أخرىبلدانفيراسخة

المنافسةمنالناشئةالصناعاتتلكيحمىدرعاتكونأن

إنتاجية.أكثروعمالهاالمنشآتتصبححتىالأجنبية

العادلة.غيرالتجاريةللممارساتالضارةالاثارإزالة

لحمايةالجمركيةالتعريفةالحكوماتبعضتستخدم

وأالأخرىالبلادفيالصادراتدعمأثرمنصناعاتها

تقدمهامبالغهوالصادراتودعم.الأسواقإغراق

المبالهذهومثل،المصدرةللصناعاتكمساعدةالحكومة

الأجنبيةالأسمواقفيالصناعاتلمساعدةتهدفالمدفوعة

إغراقأماالبلاد.خارجأقلبأسعارسلعهابيعطريقعن

التكلفة،عنتقلبأسعارالسلعبيععلىفينطويالأسواق

ومثال،المستوردةألاسواقمنالمنافسينلإخراجوذلك

فىرخيصايباعأنيمكنمابلدفيالمذياعجهازأنذلك

المستوردبلدفيالمذياعأجؤةمصانعأنلدرجةآخر،بلد

نأذلكعنفينتج،ناجحةبطريقةتنافسأنتستطعلا

الدولةوتصبحأعمالها.لإنهاءتضطرقدالمنشآتتلك

أجهزةفيالأجنبيةالصناعاتعلىانذاكمعتمدةالمستوردة

الاجنبيةالمنشآتترفعوعندئذإليها،تحتاجالتيالمذياع

الأساسي.مستواهافوقكثيراأسعارها

يضرلاقدالأسواقإغراقأوالصادراتدعمإن

تلكم!وفي،الحالاتبعضفىالمستوردالبلدبصناعات

قدالمستهلكفإن،جمركيةتعريفةتفرضلمإذا،الحالات

هذهمثلعنتنجمالتيالمنخفضةالاسعارمنيستفيد

التجارية.الممارسات

الدولمنالعديد.الأجنبيةالمنتجاتعلىالاعتمادمنع

مهمةمنتجاتعلىللحصولغيرهاعلىتعتمدأنتريدلا

ينقطعأويتوقفوقد.الغذائيةالموادأوالصلبأوالنفطمثل

أوقاتفيالأجنبيةالمصادرمنالمنتجاتهذهمثلتدفق

التعريفةالدولبعضتستخدمولذا،الدولىالتوترأوالحرب

السلع.هذهتنئمثلالتىصناعاتهالحمايةالجمركية

تحميالتعريفة.التعريفةفرضمع

زيادةطريقعنالدولةصاعات

سو.المحليةالصساعاتمبيعات

تخفضالتعريفةفإن،أخرىجهة

وترفع،الدوليةالتجارةحجم

وتحرم،للمستهلكينلأسعارا

قليلةدوليةبحارةالتخصص.مزأيامنالدول
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الجمركيةالتعريفةضداراء

لألهاالأعتقاداالحمركيةالتعريفةضدالحججتشمل

أصناعيةاأح!اءةاعدم2-الأسعارارتفاعأ:إلىتؤدي

والتعريفة.الصناعاتأجعضالعادلغيرالدعم3

منالعديدويعتقد،التجارةتخفضقدالجمركية

التيللدولالمعيشةمستوىأيضاتخفض!أنهاالاقتصادي!ت

.التجارةتتبادل

التعريفةأنكثيرونأناسيعتقدالأسعار.ارتفاع

فإنهاوأرزاالطهبيعيةومواردهاالبلادقوةتبددالجمركية

أ!أسهمايخسرالقص!!أنشكولاالأسعار.ارتفاعإلىتؤدي

يشجأنعليهينبغىوأسذا،يحتاجماينئثلأنحاول

فإذاوالاقتصاد،الجودةحيثمنعندهماأفضلأساسا

متلأ،!قيرةزراعيةوأراضممتازةمصانعالبلدلدىكان

غذائه.معظميستوردوأنالمصنوعاتيصدرأنيجبفإنه

الزراعيقطاعهاتوسيعأنحاولتإذا،الدولةهذهمثلإن

الغذائيةالموادعلىجمركيةتعريفةفرضطريقعن

ولذلكللغذاء.أعلىأسعاراسيدفعونأهلهافإن،المستوردة

يرونمعينةحمايةتوفيرضرورةدعاةمنكثيرينأناسافإن

طريرتعنأطشعبمباشرةمساعدةتقديمالأفضلمن

عكسعلىأسدعمالأن،الجمركيةالتعريفةمنبدلآالدعم

اطمستهلك.الأسعاريرفعلاالتعريفة

الحمر!جةالتعريفةتشجعربما.الصناعيةالكفاءةعدم

بدونإذأضسافعس،امنالصناعاتلحمايتهاالكفاءةعدم

وإذا.كفاءةأكثرتكونأنإلىالصناعةتحتاجلاالمنافسة

عدمتشجعالجمركيةالتعريفةفيالدولةلحمياسةكانت

الاقتصاديةكفاءتهاتفقدسوفصناعاتهافإن،الكفاءة

نأالاقتصاديينبعضويعتقد.كفاءةالأكثرالبلدانأمام

تحافظأوتصنعأنيمكنلاذاتهاحدفيالجمركيةالتعريفة

.كفاءةلهاليسصناعاتحمايةطريقعنالأمةرخاءعلى

تساعدقد.الصناعاتلبعضالعادلغيرالدعم

حسابعلىيتمذلكولكن،الصناعاتبعضالتعريفة

تعريفةهناككانتإذاالمثالسبيلفعلى.أخرىصناعات

فإن،الدولةفيالألومنيومصناعةتحميعاليةجمركية

هناكتكنلملوالبلدذأسكفىأكتريكلفلنالألومنيوم

التيالمحليةالصناعاتكلوكانت،جمركيةتعريفة

الألومنيوماشترتإذامالأمحتوفرالألومنيومتستعمل

الصناعاتهذهترغمالتعريفةولكن.أقلبأسعارالمستورد

أعلى.أسعاردفععلى

تاريخيةنبذة

الظروفالجمركيةالتعريفةمعياساتتعكس

وعبر.الختلفةالبلادداخلتسودالتيوالسياسيةالاقتصادية

لتواكبالجمركيةالتعريفةلحمياساتالدولأصاربكيرتا

والسياسية.الاقتصاديةأهدافها

لمالزمانقديمفي.الأولىالجمركيةالتعريفات

ولكنهاجيذا،تعريفتهاأوتجارتهاتنظيممنالدولتتمكن

جباةمعظموكان.الضرائبهذهمثلتحصلكانت

التيالضرائبأعلىبدفعالتجاريطالبونالجمركيةالتعريفة

-494عاميبينالفترةوفىعليها.الحصوليمكنكان

الصليبيةالحروبتسببتأم003أم001هـ،007

أدتوقد.الإسلاميوالشرقأوروبالينالتجارةزيادةفي

هذهطيلةرسميةتعريفاتظهورإلىالتجارةفيالزيادة

هوالفترةهذهفيجمركيةتعريفةاتفاقأولوكان.الفترة

معوالبندقيةجنوةمثلالإيطاليةالتجاريةأ!دناعقدتهأرزيا

مأ303عاموفىوآسيا.إفريقيافىأضجارةافىكاءشر

علىقيميةضريبةشملتإيراديةتعريفةإنجلترافرضت

.المستوردةالسلع

نئكنعشرالخامسالقرنمنالتسعينياتبدايةوفي

جاماداوفاسكوكولمبوسكريستوفراستكشافات

للدولالخارجيةالتجارةفىتوسع،آخرينوأوروبيين

النزعةتسمىاقتصاديةسياسةتنهجبدأتالتيالأوروبية

تعريفةأساسعلىتقومالسياسةهذهوكانت.التجارية

تزيدأنأجلمنالوارداتمنللحدعاليةجمركية

.الوارداتعلىأ!همادراتا

فائضاتخلقالوارداتعلىالصادراتزيادةوكانت

وقد.الدولةثروةمنتزيدوهكذاالتجاريالميزانفي

القرنمطلعإلىأوروبافيالتجاريةالفلسفةهذهسادت

عشر.الثامن

القرنمنالأخيرالجزءخلالالمتغير.التعريفةدور

أوروبافيالصناعيةالثورةبدءأدىالميلاديعشرالثامن

إنتاجزادفقد.الجمركيةالتعريفةدورفيمهمتغييرإلى

بلجيكامثلالصناعيةالدولفيكبيرةزيادةالسلع

المزيدبيعإلىسعتالدولهذهانعنهنتجمماوبريطانيا،

لزيادةمحاولةوفي.الأخرىالبلدانإلىمنتجاتهامن

تعريفتهالتخفيضعديدةصناعيةدولسسعتتجارتها،

التيالدولولكن،التجارةفيشركائهاعلىالجمركية

تعريفتهاعلىتبقيأنحاولتتصنيعهابدايةفيكانت

وازدادت.الناشئةصناعاتهالحمايةعاليةالجمركية

تقدممعأوروبافيالجمركيةالتعريفةلتخفيضالمحاولات

والعشرين.عشرالتاسعالقرنينخلالفيهاالتصنيع

القرنستينياتفى.الحديثةالتعريفةسياسات

هي:تجاريةمجموعاتثلاثنشأتالميلاديالعشرين

نمواالأقلالدول2-الكبرىالعربيةالصناعيةالدول-أ

الغربيةالصناعيةالدولحاولتوقد.الشيوعيةالدول3-



11العامةالصحةتعزيز

الجمركيةالتعريفةتخفيضطريقعنتجارتهازيادةالكبرى

طبقاالتفاوضهذاوكان،الدوليالتفاوضأقرهاالتى

)جات(.والتجارةللتعرفةالعامةالاتفاقيةتسمىلاتفاقية

الدولتمكنتالقرنهذامنالخمسينياتأواخرومنذ

أعضاءبينالجمركيةالتعريفةمعظمإزالةمنالأوروبية

بينما،الأوروبيالحرةالتجارةاتحادأوالأوروبيالاتحاد

اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافيعديدةدولاستمرت

وارداتأماصناعاتها.لحمايةعاليةجمركيةتعريفةتفرض

تقليدياتخضعكانتفقدالشيوعيةالدولوصادرات

التعريفةتؤدلمولذا،المركزيألاقتصاديللتخطيط

بعضبدأتام،089عاموبعدفيها.مهمادوراالجمركية

وقدأقتصادها.علىسيطرتهامنالحدالشيوعيةالحكومات

أصبحتولذأ،الدوليةتجارتهاتوسعأنالبلادهذهحاولت

منالجمركيةالتعريفةفيتخفيضعلىبالحصولتهتم

التجاريةالمجموعةانهارتوقد.الصناعيةالغربيةالدول

سدةإلىشيوعيةغيرحكوماتوصولبعدالشيوعية

القرنثمانينياتمنبدح!االشرقيةأوروبادولفيالحكم

.أم199عامالسوفييتيالاتحادوتفككالميلاديالعضرين

علىبالحصولالاهتمامفيالجديدةالحكوماتوامشمرت

الغربية.الدولمنخاصةالجمركيةللتعريفةأفضلشروط

الموسوعةفيملةذاتمقالات

الدوليةالتحارةالأوروبىالحرةالتجارةاتحاد

والوارداتالصادراتالجمركىالاتحاد

المدفوعاتميزادالتجاريةللتعرفةالعامةالاتفاقية

التحاريةالنزعةالحرةالتجارة

ارتفاععلىصبرسمحبلفيتقع،باليمنمدينةتعر

طوالالمعتدلبمناخهاوتمتازالبحر،سطحفوقأمو003

فصلفيبهاللحرارةدرجةأقصىتصلحيث،السنةأيام

.م015إلىالشتاءفصلفيدرجةوأقلم532إلىالصيف

نحوارتفاعهاويتزايدالخضراءالتلالالمدينةامتدادتمكلى

صبرجبلمعوتتداخلوتتصلللمدينةالشرقيالجنوب

الثالثالقرنإلىتعزمدينةتاريخويرجععليها.المشرف

السادسالقرنأواخرإلىالتسميةهذهوتعود،الهجري

بوصولذكرهااقترنحيث(الميلاديعشر)الثانيالهجري

.أم173هـ،956سنةاليمنإلىألايوبىشماهتوران

عامالرسوليالمظفرالملكومصرهامدنهامنأولوكان

وقد.الرسوليةالدولةعاصمةوأصبحتأم2ء5هـ،653

الملكعهدفىأم377هـ،977عامبطوطةابنزارها

اليمنمدنأحسنبأنهاووصفها،الرسوليالمجاهد

علىالمظفرالملكقصرالرسولبنوبنىوقدوأعظمها،

ضواحيفيقصورعدةأيضاوبنوا.القاهرةقلعةأكمة

بناهالذي،ثعباتفيالمعقليقصرأشهرهامنتعز،مدينة

.م9031هـ،807عامدأودالمؤيد

الرسولىالمظفرجايمأيضاالتاريخيةمعالمهاأشعهرومن

قديمةمدينةتعزفىوتوجد.والمعتبيةالأشرفيةوجامع

تقعالتيالقاهرةبقلعةبواباتأرلغتتخللهبسورمحاطة

فيويوجد.ام08حواليترتفعأكمةعلىالمدينةفوق

ثانىوهوالمدينةشرقإلىيقعالذيالجندجامعتعزمدينة

اليمن.فيألسه!الإسلامفيمسجد

بسببالمتمدنبالعالمتجاريةعلاقةعلىتعزكانت

المركزأنهاإلىالاقتصاديةشوتهاترجعو،عدنمنقربها

المصنعةأوالمستوردةسواءالبضائعلتصريفالرئيسي

تقع.والحديدةوعدنوإبالخابينتتوسطحيثمحليا،

وشمتع،المدينةضواحيفيالصناعيةالمنشآتمعظم

التجاريةوالمحلاتوالورش!الصناعيةالمؤسساتبوجود

تتمتع.المدينةأنحاءفيالمنتشرةالحرفيةوالأعمالالكبرى

تتوافرحيثما،حدإلىمنفتحةمعيشيةبطرقتعزمدينة

الصرفوالكهرباءوالمياهمثلالعامةالحياةولممائلفيها

والمطار.الصحي

الوطنيالمتحفومنها،المعالممنالعديدالمدينةتتخلل

منالعديدتعزبمدينةويحيط.المدينةقلبفىيقعالذي

صبر.وجبلالضبابوواديعصيفرةمنهاالمتنزهات

الأولىالدرجةفنادقمثلالخدماتمنالعديدفيهاولمجرافر

والمصارفالسياحيةوالوكالاتوالمكاتبوالثانية

المدنمنبالعديدتعزربطت.والمطاعمالمركزيةوالأسوأق

،الحديدة-وتعزالخا،-تعزطريق:مثل،المسفلتةبالطرق

التربة.-وتعز،عدن-وتعز،إب-وتعز

تاريخ.،ليمنا،اليمن:أيضانظرا

الإسلامي.الفقةفيالعقوبة،الجريمةانظر:التعزير.

ادعامة،الصحةمجالاتأحدالعامةالصحةتعزيز

منوالحمايةالبيئةعلىللسيطرةالختلفةبالجهودويتعلق

تعزيزعليهمايشتملأهمومنعليها.والسيطرةالأمراض

الحمايةعلىتساعدلأنهاالثمخصيةالنظافة:العامةالصحة

مؤسساتمعبالتعاونالمهنمنالعديدتعمل.الأمراضمن

الصحةفمهندلممو.ألمجتمعاتصحةحمايةعلىالدولة

المياهتنقيةمؤسساتوإدارةتخطيطفييعملون

الصحي.الصرفمياهمعالجةومؤسسات

التيالقوانينوتعزيزبتشروتقومالحكوميةالمؤسساتإن

نشاطاتالعامةالصحةتعزيزويشمل.صحيةبيئةإلىتدعو

أخرىوإجراءاتالمجاريومراقبةوتوزيعهالطعامتصنيعمثل

.والقوارضالهواءتلوثعلىالسيوةمثلعديدة
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والمشروباتالطعاميتعرض.وتوزيعهالطعامتصنيع

والمواداسديدانواوالفيروساتبالبكتيرياللتلوثبمسهولة

توليهماأهمومن.الكيميائيةوبالسمومالأحرىالعضوية

الطعاممراقبةعادةاهتماممنالحكوميةالوكالات

ذبحوبعدقب!!اللحومبتفتيشوتقوم،والمشروبات

عملياتتراقبالح!صميةالوكالاتأنكما،الحيوانات

وتوزيعه.وتعبئتهعليهالمكتوبةوالمواصفاتالطعامصناعة

والتصنيعللإنتاجالقانونيةالمتطلباتتعزيزعادةويتم

العالموفي.ح!صميينصحةمفتشيبوساطةوالتوزيع

أطيورامنأكلهيحلبذلماالعنايةتسودالإلمملامي

الشريعةتعنىكما.الإسلاميةللشريعةوفقاوالحيوانات

الخنزير.ولحموالدمالميتةبتحريمالإسلامية

منأوسساخعلىالمجاريمياهتحتوي.المجاريمياهتنمه

تأتىالصلبةالأوسعاخمن%.،أعلىوتحتويالبشر،فعل

والمطاعموالمزارعالمنازلفىالمياهودوراتالموا!ميرمن

علىالصناعيةالمجاريمعظموتحتوي،والمكاتبوالمصانع

مياهتعالجأنيجب.أخرىوأوساخضارةكيميائيةمواد

والبحارالأنهاررالبحيراتإلىتغادرأنقبلالمجاري

أضلوثاأضرارأكثرمنولعل.للمياهالأخرىوالمناطق

فىالأسماكققتلأنالممكنمنلأنهاالنقيةالمياهتلوث

غيرالمياهتجعلالمجاريمياهوأن،المائيةالأسماكحقول

وصيدالسباحةفىاستخدامهاوتمنعللشربصالحة

.الأخرىالمتعةأشكالمنوغيرهاالأسماك

مياهلتنقية،الأقلعلى،شبكةالمدنمعظمفيتوجد

يوفرواأنالريفيةالمناطقسكانعلىويجب،المجاري

يقومونومعظمهم،المجاريلمياهالخاصةتنقيتهمأشكال

تسمىالأرضتحتكبيرةحافظاتخلالمنبذلك

.القذارةحافظات

منالتخلصصار.الصلبةالنفاياتمنالتخلص

الحفاظعلىتعملالتيالمشاك!!أهممنالصلبةالنفايات

أوسعاخعلىتحتويالصلبةالنفاياتإن.العامةالصحةعلى

والمناجمالمزارعمنمخلفاتإلىبالإضافةالمدنمن

الحيواناتجثثالخلفاتهذهأمثالومن،والصناعات

المصانع،منالمعادنوخردةونشارة،بالمزارعوالأسمدة

المناجم.منالختلفةوالمعادنالفحممنوقطع

منالتحلصطرقكلعنبيئيةتنئمشاكلأنيمكن

النفاياتتجميعأماكنتبدوفمثلاتقريبا.الصلبةالنفايات

لتجمعمكاناوتعدالعفونةفيهاتنتشرسيئةصورةفي

نأكما،الأمراضتحملالتىالأخرىوالحيواناتالفئران

يلوثدخاناينتجمخهاوالتخلصالصلبةالنفاياتحرق

النفاياتتجميعأماكنمعالجةتمتإذاولكنالهواء.

علميبشكلبحرقهاالقمامةمنالتخل!وكذلك

أمراضمنالكثيرعلىالتغلبفيتساهمفإنها،ومدروس

أبيئة.ا

فياستخدامهاقبلالمياهمعظمتنقيةيجب.المياهتنقية

تحتوي.الملابسغسلأووالاستحماموالطهيالشرب

وموادوفيروساتلكتيرياعلىتنقيتهاقبلتقريباالمياهمعظم

رائحةعلىأيضاتحتويأنويم!ش،صغيرةأخرىعضوية

علىالماءقدرةمنتقللمعادنوعلى،كريهينوطعم

التنظيف.

المصادرمناثنينأوواحدمنالماءعلىالمدنتحصل

.البحيراتأووالبحارالأنهار2-الجوفيةالمياه-أ:أصيةالتا

مصادرهامنأنابيبعبروالبحيراتالأنهارمنأطياهاوتأتى

العملياتبوساطةتنقيتهايتماحيثاخنقية،اشبكاتإلى

تحتمنتمرالتيالأنابيبوتوزع،والفيزيائيةالكيميائية

.الأخرىوللأماكنللمنازلالمياهالشوارع

معظمتقوم.العامةالصحةلتعزيزأخرىنشاطات

والمصائالمساكنوتلزمتفرضبإجراءاتالجماعات

معينمستوىعلىبالحفاظأضرفيهاوأماكنوالمستشفيات

القضاءالعامةالصحةعلىالحفاظيشملكما.النظافةمن

هذاويتطلبالضوضاء،وعلىوالقوارضالحشراتعلى

العامة.الخدماتأماكنبتشغيلترخيصعلىالحصول

الماء.بمالبيئيالتلوث:أيضاأنظر

عنايةأوكافوقتأخذدونمارأيتشكيلالتعصب

وأإيجابياالرأيهذايكونوقد.بإنصافعليهللحكم

ونعني.المتاحةللدلائلاعتباردوناعتناقهويتمسلبيا،

الطريقةبهذهالمعتنقالسلبيالرأي،المقالهذافيبالتعصب

وينحو.معينةاجتماعيةمجموعةإلىينتمونأفرادتجاه

بلتفسير،وإساءةوتشويهتحريفإلىالمتعصبونالأفراد

فقد.سلفاالمحددةآرائهممعتتعارضالتىالوقائعوتجاهل

المنتصنالأفرادجميعبأنمثلاالمتعصبالشخصيعتقد

وأجنسأودينأوعرقأوقوميأصلأومعينةسنإلى

غيرأوأغبياءأوعنيفونأو،كسالىما،بلدفىمسطقة

.جشعونأوعاطفيامستقرين

الفرصتكافؤمنالناسملايينحرم،التعصعبوبسبب

الحكم.فىوالمشاركةوالتعليموالسكنالعملفي

هذهوتشمل.التعصبفىعناصرعدةتسهمأنويمكن

منالخوف3-،الدينيةالأفكار2-،التنافس-أالعناصر:

عندماالتعصبينشأوقد.القوميةفىالتشدد-4الغرباء،

من،أخرىمجموعةتنافسيحرمهاأنمامجموعةتخشى

وقد.الاقتصاديةالفرصأو،السياسيةوالقوةوالمزاياالهيبة

التسامبمعدموخاصة-الدينيةالأفكارأسهمت

ضدالتعصبفي-المرءيعتنقهاالتيالديانةغيرالديانات



نأالباحثينبعضويرى.معينةدينيةأوعرقيةمجموعات

يؤديوقد.الغرباءمنالطبيعيالخوفعنينشأالتعصب

تشجيعطريقعنالتعصبنشوءإلىالقوميةفىالتشدد

متدنية.الأجنبيةالصفاتاعتبارعلىالناس

الكثيرشعلمإذ.جيلإلىجيلمنالتعصبينتقلوقد

وتبقي.وأساتذتهمابائهممنالتعصبالأبناءمن

إزاءتمييزعلىتنطويالتيوالعاداتوالقوانينالمؤسسات

لاأنهبيد.التعصبعلى،الناسمنمعينةمجموعات

تحنهاالتيالتعصبمشاعرالناسجميعيتقبل

يكونأناحتمالالاجتماععلماءأدركوقد.مجتمعاتهم

هذاويعتمد.آخرينأناسمنتعصباأكثرالناسبعض

وتجاربه.نفسهالفردخلفيةفيالتبايناتعلىالاختلاف

بينالاتصمالأنماطوبعضالتعلميساعدوقد

التعصب.حدةمنالتقليلفيالمؤسساتوتغييرالمجموعات

التىالخاطئةتصحئالتعميماتعلىالتعليميساعدإذ

بينالاتصاليؤديأنويرجح.التعصبأساستشكل

كبيرحدإلىالتعصبحدةمنالتقليلإلىالمجموعات

هذا.مشتركةقضيةلنصرةمعاالمجموعاتتعملعندما

والقوانينالمؤسساتفيتغييراتإحداثأنإلىبالإضافة

إزالةإلىيؤديقدالتمييز،حدةمنللتخفيف،والعادات

التعصب.منشيء

العرقية.المجموعة،العزل،الأقلية:أيضاانظر

تلففيشسببكثيرةنباتيةلأمراضعرضالتعفن

تصيبالتيالفطرياتأوالبكتيريامنأنواعوتسببه.النبات

والخضراواتالفواكه،العفنويدمر.خلاياهوتقتلالنبات

بالمبيداتالنباتاتبرشيكافحونهالمزارعينأنغيرسريعا،

الحشرية.

المرالتعفنالتعفنتسببالتيالشائعةالأمراضو!ن

افةوالجافوالتعفنالبنىوالتعفنالأسودوالتعفن

وإن،التفاحأساساالمرالعفنويصيب.المتأخرةالبطاطس

فضلا)الإجاص(،والكمثرىالسفرجلأيضايصيبكان

يدمرفطرالمرالعفنويسبب.أخرىلنباتاتإصابتهعن

بقعةالفطرويصنعالأشجار.وأغصانوعساليج،الفاكهة

وقدوعمقا،اتساعاالبقعةتنموثم.الفاكهةفياللونبنية

مرا.مذاقاالمطافآخرفيالفاكهةتعطي

مثلالمزروعةالنباتاتفيصيبالأسود،التعفناما

ويسببوالبطاطا.والصفرجل،والكمثرى،والعنب،التفاح

يهلككذلك.المصابةالأجزاءفيداكنةبنيةبقعاالمرض

،النواةذاتالفاكهةأنواعمنوغيره،الخوخالبنىالتعفن

بنيةبقعالفاكهةعلىتظهرحيث،والبرقوقالكرزمثل

الفاكهةتتعفنأنإلىالنموفىالبقعتأخذثم،صغيرة
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آفةفإنوأخيراالأشجار.فيصيبالجافالعفنأمابكاملها.

هذهوكانت.البطاطستعفنتسببالمتأخرةالبطاطس

أيرلندافيالبطاطسمحصولإخفاقفيالسببهيالافة

.أم847إلىام845عاممن

.الفطرياتبمالتعفنانظر:.الجا!الثعفن

البكتيرياوعلمالطبعلمفيعلي!م!التعقيم

.المرضوانتشارالعدوىعلىتساعدالتىالجراثيمقتليعني

يمسواأنقبلأدواتهمالأسنانواطباءالأطباءيعقم

الأدويةمنوكثيرالضماداتتعقيمولمجم،الإنسانجسم

وتغلف.تعبأأنقبلبشرائهانقومالتى

التاسعالقرنأواخرمنذإلاالتعقيميمارسولم

قتلطرقليسترجوزيفالجراحأدخلحيث،عشرالميلادي

الجراحة.فيالمطهرةبالموادالجراثيم

الهواءأوالبخارأوالناربوساطةالصحيحالتعقيميتم

والهواءالبخارويعتبر.معينةكيميائيةموادأوالساخن

فيأجنبيةمادةأيتركهمالعدمالطرقأفضلمنالساخن

إبرةلتعقيمالبيوتفيعادةالناروتستعمل.المعقمةالمادة

تستعملماوكثيرا.شطةإزاحةأوبثرةثقبأجلمن

الهواءيستعملبينماالطيةالأدواتلتعقيمالبخارصناديق

الزيتية.الأدويةلتعقيمالساخنالجاف

المرادالجرثومةنوععلىالمناسبةالتعقيمطريقةتعتمد

بتمريرهمحلولفيالبكتيريامنالتخلصيمكنفمثلاقتلها.

صغيرةالفيروساتمعظمأنإلا،دقيقةمصفاةخلال

البذورأنكما،المصفاةتلكخلالتمرتجعلهالدرجة

فيالغليانتحمليمكنهاالجراثيممنالعكسعلىالجرثومية

العالي.الضغطذيبالبخارقتلهايمكنأنهإلأ،عادةالماء

مرضيسببالذيالفيروسذلكفيبماالفيروساتوبعض

درجةعندبالتسخينقتلهايمكن،المكتعسبالمناعةعوز

البطئةالفيروساتبعضولكن.م45مقدارهاحرأرة

لاالفيرويداتتسمىالتيبالفيروسالشبيهةوالجراثيم

كثيرا.أوسعبمعالجاتإلاقتلهايمكن

الطرقإلىللإشارةأيضاتعقيمكلمةوتستعمل

منالذكرتمنعأوالحملمنالأنثىتمنعالتيالعلاجية

انظر:.الجراحيالتعقيمعنبمعلوماتوللتزودتخصيبها.

النسل.تنظيم

المطهر.،الأغذيةحفظ،البسترةأيضا:انظر

.البسترةانظر:.الحليبتعقيم

ناتجةالسدوكفىتغيراتخلالهامنتحدثطريقةالثعلم

يأالنفسعلماءلدىالسلوكويعني.والممارسةالخبرةعن
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السلوكفإنوعليه.لبيئتهحىكائنبهايقوماستجابة

استجاباتعلىيحتويكماوأفكارانفعالاتعلىيحتوي

علمدراسةفيمهممجالوالغدد.والتعلمالعضلات

وأأشكالمنأيفيتغيراتإلىيؤديأنويمكن،النفس

فىتحدثالتيالتغيراتكلوليمست.السلوكذلكأنماط

النضجعنناتجةالتغيراتفبعض؟التعلمعنناتجةالسلوك

والإجهادالمرضعنالناتجةالأخرىأماالبدنى(،)النمو

التعلم.إلىنعزوهاأنيمكنولامؤقتةفتعتبر

نتعلمكيف

تفسيرالانجدولكسا،الأوقاتكلفيالتعلميحدث

أنوأعأربعةبفحصالنفسعلماءقاموقد.للعمليةبسيطا

وأال!صلاسي!يالإشراطأمفصلةبصورةالتعلممن

التعلمأوالوسيليالإشراط2-،الالحمتجابيالتعلم

-4،المتعددةالامستجابةتعلم3-)الفعال(،الإجرائي

)البصيرة(.بالتبصرالتعلم

الكلاسيكيالإشراطيعتمد.الكلاسيكيالإشراط

مدركشيءأوباعثوا!لثير.بالاستجابةالمثيرعلاقاتعلى

منبهأومثيرالضوءوأصديما.الحسأعضاءأحدينبهوضعأو

أساهـعا.بالرؤيةلنايسمحمماالعينشبكيةيعستثيرلأنه

شوهجمعيمة،بطريقةيستجيبالشخصالمثيرمايجعل

نإ:أضفساعلماءويقول،تطرفالعينيجعلمثلاالضوء

الاستجابة.أظهرقداللحظةهذهفيالمثير

يبدأعندماالتعلميحدث،الكلاسيكيالإشراطفي

أصلاتمأسذيالذلكمشابهسلوكدفعأوإظهارفيالمثير

بعضتذوقشخصاأنمثلا،افترض.القديمالمثيربوساطة

للعصيرتذوقهأثناءوفي،يسيللعابهجعلمماالليمونعصير

-الليمونالمنبهينهذينأنأيضاافترض.معيننغمعزفتم

م!يكونالأمرآخرفي.عديدةمراتمعاحدثاقد-والنغم

لقد.يسيلالشخصلعابيجعلأنعلىقادراوحدهالنغم

بدأقد)النغم(الجديدالمنجهلأنالكلاسيكىالإشراطحدث

أسذياالأسلوببنفساللعابسيلاناستجابةوإثارةدفعفي

.الليمونعصيربهودفعهاأثارها

التعلمعمليةأنشك)ولاالتعلميحدثحالةأيوفى

سماعهلدىيسيللعابهأنالشحصيدركعندماتحدث

يرافقه.الذيالليمونعصيرهوهنااللعززفإن(النغم

لمجرداللعابسيلانيحدثلاالليمونعصيروبدون

النغم.أواللحنلممماع

فيخاصةبصفةمهمةالكلاسيكيالإشراطعمليةإن

لديناينموعندمافمثلا،.الانفعاليالسلوكتعلمكيفية

المثيرمنالحوفنتعلمفإننامرةلأولوالخوفبالفزعشعور

.للخوفأخرىبمتيراتمصحوبا

علىالكلاسيكىالشرطيالتعلمدراساتبنيتوقد

النفسعالمبهاقامالعشرينالقرنأوائلفيأجريتتجارب

لعابهاسيلانمعالكلاببتدريب،بافلوفإيفانالروسي

إبرازواقترانرنينا،أوألحاناأوضوئيةإشاراترؤيتهالمجرد

الفعلانظر:.الكلابإلىالطعامبتقديمالإشاراتهذه

المكتسبةالمتعلمةالاستجابةعلىبافلوفوأطلق.المنعكس

علىتعتمدلأنهاالمشروطةأوالشرطيةمصطبالاستجابة

المثير.شروط

هذامنينئالحمتجابةمامثيرأأنحقيقةمنوللتأكد

مصطج--الشرطيأضعلماعلىأطلق،التعلممنأضوعا

الاستجابي.التعلم

القيامالإنسانمايتعلمغالئا.الوسيلىالإشراط

يتعلمفربما.الاستجابةأثربعديحدثلمانتيجةباستجابة

،حلوىعلىللحصمولويستجديشوسلأنمثلاالطفل

التوسلاستجابةيثيرواحدمثيرهناكليسولكن

السلوكهذامثللأنيستجديوالطفلوالاممتجداء.

وقتكلوفى.الحلوىعلىالحصولفيأحيانايساعده

يقوىالتوسلإلىالميلفإن،الحلوىعلىالطفلفيهيحصل

ويسمىالمعزز.هىتعتبرالحلوىفإن،وعليه.شيرداد

()الفعالأوا!لؤثرالإجرائيالتعلمأيضاأ!سيلياال!شرأط

البيئةفىبفعاليةتعملتعقمهاتمالتىالاستجابةلأنن!ا

التأثير.بعضأضحدث

سكنر،إف.بيالأمريكيالنفسعالمأجرىلقد

منالثلاثينياتفيالوسيلىالإشراطبوساطةمهمةتجارب

ضغطعلىالفئرانبتدريبقامحيث،العشرينالقرن

وضعالتجاربإحدىوفى.الطعامعلىللحصولرافعات

مزودةرافعةعلىيحتويخاصصندوقفىجائعفأر

بلاحولهاالفأرجرىالبدايةفي.الخفيالطعامببعض

فىالطعاموسقطالرافعةعلىالفأرضغطوأخيرا،انقطاع

.الصمندوق

تكراروبعد،الرافعةضغطاستجابةالطعامعززلقد

للحصولالرافعةالفأرضغطتعلم،عديدةمراتالعملية

.الطعامعلى

التجاربعلىسكنرأجراهاالتيالتجارباعتمدت

النفسيالعالمبوساطةالعشرينالقرنأوائلفيأجريتالتي

أيضا،الحيوانعلىتجاربهفيثورندايك.ال.إيالامريكي

وأطلق.بطئةوبصورةتدريجيايتعلمالحيوانأنفيهاوثبت

والخطأ.بالمحاولةالتعلممصمطلحالتعلممنالنوعهذاعلى

نتعلم،المهاراتنتعلمعندما.المتعددةالاستجابةتعلم

الحركةنماذجأوأنماطسياقتسلسلالأمربمادئفي

وألتشكيلالحركاتتلكأنماطبربطونقوم،البسيطة

تقومالحالاتمعظموفيتعقيدا،أكثرسلوكىنمطصياغة
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الةتشغيليتطلبفمثلا.العمليةبتوجيهعديدةمنبهات

توجهالحركاتهذه.بمهارةالأصابعكلتحريكالطاعة

وبدايةطباعتها.نريدالتيالكلماتأوالحروفبوساطة

وبالممارلمسة،.حرفبعدحرفايطبعأنالشخصعلىفإن

وفي.عبارةعبارةأوكلمةكلمةالطاعةالإنسانيتعلم

،جديدةلغةتعلمأوالشعراستظهارفيكما،اللفظيالتعلم

بتجميعنقومثمومن.الكلماتسياقأوتسلسلنتعلم

نأوالواقعمعقد.أومركبتنظيمفيالاستجاباتتسلسل

كارسةيتطلبعديدةاستجاباتعلىيحتويالذيالتعلم

الصعبة.المواضعلتمهيدكبيرة

بمراقبةالنفسعلماءقام،التعلممنالنوعهذألفحص

الحيوانأنفوجد،شعبذاتمتاهةفيالحيواناتسلوك

الحيوانوأننهايتها،فىالطعاميجدحتىخلالهايتجول

اختياريوجدحيثيسارا،أويمينا،يتجهأينبالتدريجيتعلم

يتعلمالحيوانأنوجدالنهايةوفىالصحئ.هوواحد

الحيوانأنالعلماءوجدوقد.للدورانالصحيحالتتابع

تعلمهمنأكثربيسرالانتهاءونقطةالبدايةنقطةيتعلم

أبوسطى.لأجزاءا

التبصرمصطلحإن)البصيرة(.بالتبصرالتعلم

العلاقاتفهمخلالمنمشكلةحلإلىيشير)البصيرة(

حيث،مفاجئةبصورةالتبصرمايحدثوغالباأجزائها.بين

حلهايرفأنيلبثلاثم،لفترةمالمشكلةالفردينظر

.فجأة

تجارببإجراءكولروولفجانجالنفسيالعالمقاملقد

القرنبدايةفي)البصيرة(بالتبصرالتعلمعلىمهمة

البصيرةيستخدمأحياناالشمبانزينوأوضحبن،العشرين

فقد.المشكلاتحلفيوالخطأالمحاولةاستجاباتمنبدلآ

بعضفوقبعضهاالصناديقمنعددبوضعالشمبانزيقام

الشمبانزياكتشفكماللموز،الوصو!منتمكنحتى

للموز.الوصولمنمكنهقدبأخرىعصاوصلأنأيضا

الموقف،عناصرأدركقدالشمبانزيأنظهروهكذا

أهدافه.تحقيقفىوامشخدمها

التيالوقائععلىالتعلمنظرياتتعتمد.التعلمنظريات

التعلمفيعنهاتحدثناالتيالتجاربمنعليهاالحصولشم

أمثالها.أووالوسيلىالكلاسيكيالشرطى

الحقائق.لتلكتفسيرهمفيالنفص!علماءويختلف

يمكنالتيالتعلمنظرياتمنعددظهر،لذلكونتيجة

.مجموعاتثلاثإلىتقسيمها

بالمثير،الاستجابةعلاقاتعلىالأولىالمجموعةتركز

الوسيليالإشراطعلىتجاربهاالمجموعةهذهأجرتوقد

عملياتكلأنأعضاؤهاويرى،الكلاسيكيوالإشراط

.عاداتتشكيلالتعلم

تكنلمالتيبالاستجابةالمثيرنربط،نتعلمعندما

.العادةانظر:.عادةنكونوبهذا،قبلمنموجودة

معقدةوأخرىبسيطةعادةبينالعاداتوتتراوح

أنهالعلماءهؤلاءيعتقدو.التعلممهاراتفىتستخدم

لحلنستخدمأنلابدجديدةمشكلةنواجهعندما

التجاربمنتعلمهاتمالتىالمناسبةالاستجاباتالمشكلة

نستخدمفإننا،الحلإلىالعمليةهذهتؤدلموإذا.السابقة

أخرىبعداستجابةنجربحيثوالخطأ،المحاولةطريقة

المثيرطريقةا!شخدامتملقد.المشكلةلحلنتوصلأنإلى

فمثلا،.السيئةالعادأتوتعديللتفسيرالا!متجابة-

،الكلابمنمنطقيةغيربصورةشخصيخافعندما

تستبدلالسلوكتعديلتسمىطريقةأستخداميمكن

منالخوفباستجابةامشرخاءأكثراستجابةفيها

.الكلاب

المعرفة()عمليةالتعرفعلىالثانيةالمجموعةوركزت

الخبراءهؤلاءويشعر.العادةأوالبمعلىتركيزهامنأكثر

الكلاسيكيوالإشراطالوسيليالإشراطتجاربأن

مثلالمعقد،التعلمتوضيحمنتمكنلاإذجدا،محدودة

ويؤكديركزالمجموعةتلكومدخلوالأفكار،المفاهيمتعلم

تحقيقفيالعلاقةوإدراكهالمتعلماكتشافأهميةعلى

والفهم.التبصر

الإنسانية.النظرياتبتطويرالثالثةالمجموعةوقامت

ينشأالإنسانىالتعلممنكثيرافإن،النظرياتلتلكووفقا

فإنكلوعلى.الإبداععلىالقدرةتجسيدإليالحاجةعن

والتدبير،التجاريةوالأعمالالرياضيةكالالعابنشاطأي

النفسعلماءويعتقد.للإبداعمنفذاتكونأنيمكنالمنزلي

فيينغمسأنيجبشخصكلأنالمجموعةهذهفي

حياةإلىليصلبعقلانيةإزاءهايتصرفوأنتتحداهأنشطة

والنموبالسيطرةالإحساسيكتعسبالفردوأن،مرضية

التعلم،عمليةتحدثولكي.الأعمالتلكمنوالمحرفة

الذاتية.قراراتهماتخاذفيبالحريةالناسيشعرأنيجب

يتخلصواوأنوجدارتهمبأهميتهميشعرواأنيجبكما

ألاخرونويبادلهمأنفسهمويحترموا،القلقمننسبيا

الناسدوافيفإن،الشروطهذهومبوفر.ألاحترأم

العلاجأنواعبعضوفي.التعلمإلىستقودهمالداخلية

بالتقبلالناسفيهايشعربيئةتهيئةمحاولةتتمالجمعى

منوبالعالمالخاصةبأفكارهموعيهمفيهاويزداد،والدعم

حولهم.

العصبي.الجهازفيتغيراتتتضمنالتعلمعمليةإن

الدماغفيتحدثالتىالعملياتاكتشافالعلماءويحاول

نظريةإلىيقودربما،البحثهذاومثل.التعلمعنهاوينتج

للتعلم.فسيولوجية
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)الفعال(الإجرائيالتعلم

فاعليةأكثربصورةالتعلميحدث.للتعلمالاستعداد

للنمونتيجةالاستعدادوينشأ.لهمستعداالشخصكانإذا

تصئأعينهمحينإلاالقراءةيتعلمونلافالأطفال.والخبرة

كافيةخلفيةلديهموتكونالنموتامةالعصبيةوأجهزتهم

والصور.بالحروفسابقةوخبرةالمنطوقةللكلمات

أفضلأنأيضاوالمعلمونالنفسعلماءأدرك.الدافع

الدافع.ان!:.إديهدافعالمتعلملدىكانإذايحدثتعلم

ويسمىالدايخع.لزيادةالخارجيةالمكافاتماتستخدموغالبا

دافعاالحارجيةالمكافآتطريقعنيثارالدابالذي

لماشباعالناستحفيزيتمآخرواحدجانبومنخارجيا.

وهذاداخليا.دافعاذلكعندويسمى،المعرفةفيالرغبة

غيرالدوافعمنأقوىيكونربماالدوا!منالنوع

في،التهديديوخاصة،العقاباستخدامتملقد.الخارجية

نأالتجاربأوضحتولقد.التعلمعمليةفيالتحكم

منأكثرالتعلمفيتساعدوالدأخليةالخارجيةالدوافع

يدركالمتعلمأن-ا:عاملينإلىيرجعوهذا.العقاب

علىالمترتبةالاثاريدركمماأكثرللمكافأةالمباشرةالاثار

يصاحبلماالمتعلمتفضيلزيادةأن2-،العقابعملية

وي!صهعليهكوفئالذيالعمليحبأنهبمعنىالمكافأة

أجله.منعوقبالذيالعمل

:جهةمنأضعلمادوافعإليأيضاالنفسعلماءوينظر

لاوالنجاحالفشلعنالتحدثإلىيميلونإذ،المتعلمنظر

الهدفبلوغفىالنجاحويتمثل.والعقابالثوابعن

تحقيقعدمفهوالفشلأما،لنفسهالمتعلموضعهالذي

فيهيضعالذيالموق!هوللتعلمموقفوأفضل.الهدف

ويواصلونصعوبتها،فيتتدرجأهدافالأنفسهمالمتعل!ون

نجاحهم.يتحققحتىعملهفيها

النفسعلماءاكتشف.اللفظيوالتعلمالمهارةتعلم

فيالفردلمساعدةالعامةالقواعدبعضالبحثخلالمن

التعلم.

:المهاراتلتعلمخاصةبصفةالتاليةالقواعدتستخدم

فإنماعمللممارسةمحددوقتلديككانإذأ-أ

منأفضلمتباعدةقصيرةجلساتفيإياهممارستك

الكثيرتعلميمكنك2-.متقاربةطويلةجلساتفىممارسته

نأيجب3-الخبراء.بتقليدأفضلبصورةالأعمالمن

وأالاخرينمراقبةمنبدلأبنفسكجديدعملكلتؤدي

أفضلبصورة!شتعلم-4.عنهيتحدثونإليهمالاستماع

-5.مباشرةبصورةأدأئكجودةمدىأدركتماإذا

ثممنفردةالعملفىالصعبةالأجزاءتؤديأنيجب

ككل.العملفىتدخلها

كلما-ا:اللفظيالتعلمفىإضافيتانقاعدتانوهناك

ويسهل،تعلمهسهولةزادتكبيرمغزىذاالعملكان

تعلمته.أنسبقبماربطخهاإذاالجديدةالأشياءتع!م

الطلابفإنولذاتعلمها،فيأسرعالمميزةالأجزاء2-

فىالصعبةالأجزاءتحتأحمربلونخطوطايضعون

تعلمها.ييسروهذا،ومذكراتهمكتبهم

نأوالمعلمونالنف!علماءأدرك.التدريبأثرانتقال

تعلملأننظرا،القديمالتعلممنيفيدأنيمكنالجديدالتعلم

انتقالعمليةهيوتلكآخر.شيءتعلمفييساعدما،شيء

إيجابيا.أوسلبياالتدريبأثرانتقاليكونوقد.التدريبأتر

تعلمفبعد،التوالىعلىمهمتينتعلميريدشخصئاأنافترض

يقالوهناسهلةالثانيةالمهمةأنالفرديجدربماالأوأأالمهمة

المهمةأنوجدفإذا،إيجابيأثرالسابقللتدريبكانإنه

سلبيا.اثرااسحابقللتدريبإنقيلصعبةالثانية

علىالإيجابيأوالسلبيالتدريبأثرانتقالويعتمد

الألمانيةالكلمةتعلمناإذافمثلا:.تشابهمنالمهمتينمابين

لأن)303!(الفرنسيةالكلمةتعلمعلينايسهلع!(،)330

الحالةهذهوفي)كبير/ضخم(،واحدمعساهماالكلمتين

لهماتبعاتظهر3!(ه333!ه)3متشابهانمثيرانهناكيكون

)كبير/ضحما(.الاستجابةنفس

المثيريتحدعندماالسلبيالتدريبأثرانتقالويحدث

)5343(الألمانيةالكلمةتتعلمفعندما.الاستجابةرتختلف

الفرنسيةالكلمةتتعلمأنالصعبمن)عشب(،بمعنى

واحدةبطريقةتنطقانفالكلمتان)سمين(،بمعنى)3!53(

المثيرأننجد،الحالةهذهوفى.متباينينمعنيينلهماأنمع

استجابتينإلىيؤديولكنه5(.3"ح)5343ومتشالهواحد

مختلفتين.

التعلممنيفيدالجديدالتعلمأنالنفسعلماءويعتقد

للتدريب.الإيجابيالأثر-انتقالأ:عوامللثلاثةالقديم

علىونطقهامهمةفينتعلمهاالتيالعامةالقواعد2-

فينتعلمهاالتىالجيدةالدراسةعادات3-.أخرىمهمة

.أخرىمهمةتعلمفيوتساعدنامهمة

الموسوعةفيملةذاتمقالات

السلوكالاختبار

فإ.ىس!ضر،كرالإدا

الشحصيةبتروفيتشإيفان،،!لوف

المقارنالمفسعلمحما!ررا!4،

الموازيالممسعلمالتداعي

الممونفسعل!تشيسإدوارد،تولمالى

العريزةليواردإد،يكتورندا

لتعليمياالقصوردالحيوا

وولفجاع،كولرفعالدا

علم،لنفساكرةالدا
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المعلق.الالوائيالقفميبعملطريقة

بعض!يالالتوائنالقصي!سشخدم

)اليايالملتويالمابضم!بدلأالسيارات

تأ!يرامتصاصعلىللمساعدةالحلروى(

متصلالقضي!هداوطرف.المطات

الآحراطردوا،العجلةمنممتدسذراع

تمحطدموعدماالسيارةلهيكلمتصل

لجتويالقصي!!إدالمطحاتبأحدالعحلة

ال!:.المماحئالارتجاجليعتصيدورأو

كارماإلىيعودتم.الصورةيمينأعلى

وهدهالمورةيمينأسملالظر.عليه

حركةصبطعلىتساعدالعملية

السيارة!ابقاء،الطريقعلىالعحلات

الصحيح.المستوىعلى

التوائيقصيب

لامتصاصوسيدةالالتوائيالقضيبتعليق

.للسياراتالوعرةالطرقأوالمطاتتسببهاالتيالصدمات

ملتو(حلزوني)يايبنابضمزودة!ميارةتعرضحالةففي

القوةويمتصينضغطالنابضهذافإنبمطبارتطامإلى

المزودةالسياراتفيأما.الارتطامهذاعنالناشئة

فإن،الملتويالنابضمنبدلأ،المعلقالالتوائيبالقضيب

يقومالأماميتينالعجلتينبينالمعترضالقضيبهذا

والقضيب.الملتويالنابضمنبدلآالصدماتبامتصاص

وتقويمهمطهتمملتو،نابضالحقيقةفيهوالمعلقالالتوائي

تأثيرلامتصاصالنابضينضغطحينففى.مستقيمبشكل

المعترضالالتوائيالقضيبيرغمالتأثيرهذافإن،المطبات

الالتواء.علىالأماميتينالعجلتينب،

مربوطفولاذيقضيبمنالالتوأئيالقضيبويتكون

العسيارةتصطدموعندما.الأماميةالعجلةمنممتدبذراع

التأثير.ليمتصيدورأويلتويالالتوائيالقضيبفإنبمطب

التيتلكمنأصغرالقضيبهذايشغلهاالتيوالمساحة

.الملتويالنابضيشغلها

.الزنبرك،الصدماتماص،السيارة:أيضاانظر

التعديم(.)أنواعوالتعليمالتربيةانظر:.الثالويالتعليم

المعاقينلمساعدةأعدالتعديممننوعالخاصالتعليم

علىقدراتهمكاملأستخدامفيالأطفالمنوالموهوبين

إلىيحتاجونالذينوالموهوبونالصغارفالمعاقون.التعليم

يستطجعونماأقصىعلىيحصلوالكي،التعليمهذامثل

الاستثنائيين.الأطفاليسمون،المدرسةمن

للتعاملطريقةأفضلأنيرونالناسكان،الماضىفي

مدارسأوفصولفيتعليمهمهىالمعاقينالاطفالمع

منفصلة.

وغيرالمعاقينأنالمربينمنكثيريرىالحاضرالوقتفي

نأإذممكنا.ذلككانكلمامعاشعلمواأنيجبالمعاقين

نأكما،بالنقصشعورايعطهمقدالمعاقينالأطفالعزل

بعض.منبعضهميتعلمأنيمكنالمعاقينوغيرالمعاقين

برامجفىالمعاقينالأطفالدمجنظامعلىويطلق

إذأأماالسائد.الاتجاهنحوالتسييراسمالمعتادةالمدارس

الدمجيجعلالذيالنوعمنالتلاميذإعاقاتكانت

بهم.خاصةومدارسغرففتخصصمستحيلا،

دراسيةفصولفيالمعاقينالأطفالمنكثيرينتظم

يعملونولكنهم.المدرسياليومأوقاتمعظمعاديةنظامية

قصيرةلفتراتويتعلمونخاصا،تدريباتدربمعلممع

التغلبعلىلمساعدتهمأسبوعكلمراتعدةأويومكل

غرفةفيتعقدأنيمكنالجلساتوهذه.إعاقاتهمعلى

آلاتمثلبموادمزودةوهي،الوسائلغرفةتسمىدراسية

البصر.فاقديللطلابالبارزةوالخرائطالكاتبةبريل

معظمخاصةدروساالاخرونالمعاقونالطلابويحضر

ممارسةعندالأطفالباقيإلىينضمونولكنهم،الوقت

نأيمكنهمعقلياالمتخلفونالصغارفمثلا،.خاصةأنشطة

والتربيةالفنمثلموضوعاتفيالمتخلفينلغيرينضموا

الرياضية.

منالمعاقونيعانيجسمانيا.المعاقونالأطفال

وأالصرعمنأو،الرؤيةأوالسمعفيصعوبةأو،الكساح

يحتاجمنهموكثيرآخر.خطيرمرضأيأو،القلبمرض

موجودلأنهمفقط،الوقتبعضفىخاصتعليمإلى

فمثلا،.العاديةالصفوففيأداؤهملمجحسنخاصةأجوة

تممكتبإلىيحتاجمتحركامقعدأيستخدمالذيالطفل

قدجزئياالإبصارقدرةفقدواالذينوالأطفال.تعديله

.كبيرةبحروفكتبإلىيحتاجون
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اقيفي

يمارس،أعلاهالصورتيرفى.المدرسةسيستطيعودماأقصىعلىاجحصلوا:الوهول!!ألمعاق!تااجساعداعدالخاصةالتربيةمدارل!فىالتعليم

.الحاصاضعليمامداهـص!بإحدىالمساعدةالوسائلبا!شحدامالتعلمالدارس!تبعفه!

تدريب،إلىتحتاجالأخرىالبدنيةالإعاقاتوبعض

قراءةعلىالتدريبإلىيحتاجونمثلا،،الصمفالأطفال

يتعلمونالبصرفاقديمنوكثير.الإشمارةولغةالشفاه

بريل.بنظام

متخلفينيكونواأنيم!ش.عقلياالمعاقونالأطفال

ترحعإعاقتهمولكنعاديدكاءلديهميكونوربماعقليا،

التعلما.علىقدرتهمعدبمإلى

منأقلبسرعةيتعلمونعقلياالمتخلفونوالاطفال

الطلابلتعليمبرامجالمرلونصمموقد.العاديينالأطفال

والكتابةالقراءةمثلموضوعاتفيالبسيطالتخلف!ذوي

التخلفشديدوأومتوسطوالطلابأما.والحساب

تعلممنيتمكنوالنلأنهمخاصبمتدريبإلىفيحتاجون

هؤلاءمثللتعليمخاصةفصولوهناك.الكتابةأوالقراءة

نافعة.بمهاموالقيامأنفسهمرعايةالأطفال

ذويمنالتعلمعلىالقادرينغيرالأطفاليكونوقد

فيكبيرةصعوبةلديهمولكنالممتاز،أوالمتوسطالذكاء

عنتنتجالتعلمإعاقاتومعظما.خاصةمهاراتتعلم

الاضطراباتهذه.العصبيالحهازفيبعسيطةاضطرابات

التيالمعلوماتاممتخدامعلىالدماغقدرةفىتتدخل

.الحواستنقلها

صعوبةلديهماالتعلمابمعوقاتالمصابينالأطفالومعظم

المشكلاتحلأوالكتابةأوالهجاءأوالقراءةفيكبيرة

يستطيعونلافهمزائد.نشاطلديهوبعضهم.الحسابية

مشكلاتمنويعانون،الصف!فيساكن!تالجلوس

فىينجحونالأطفالومعظمسلوكهما.فيالتحكم

مساعدةلهمقدمتماإذاالعاديةالدراسيةالصفوف

إعاقاتهم.علىللتغلبخاصة

مشاكللديهممنهمعاطفيا.المضطربونالأطفال

اجتماعيا.مقبولةعلاقاتفىبالناسالارتباطفيكبيرة

أنفسهمعلىينطوونعاطفياب!تالمض!إالاطفالوبعض

جلبةيحدثونأو.الاخرينمعلمجخاطبونلاوربما

النفسيةالرعايةعلىيحصلواأنيجبفهؤلاء.ويتشاجر:ن

نأيستطعمعظمهمفإنذلكومع.المستشفياتفى

تلقىفرصةلهأتيحتماإذأ،عاديةمدارسفييدرس

النفسي.والإرشادالخاصالتعليم

غيربطريقةأذكياءكانواربما.الموهوبونالاطفال

وأالرياضياتأوالفنفيخاصةبقدرةيتمتعونأوعادية

الأطفالهؤلاءمثليساعدالخاصوالتعليمآخر.مجالأي

متكامل.تعليمعلىيحصملونحيثمواهبهمتطويرعلى

تساعدخاصةوموادأنشطةالمدارسمنكثيروتقدم

فىأدائهمسرعةمعدلتنميةفىالموهوبينالطلاب

ا!لوهوبون.الأطفالانظر:.العاديةالصفوف

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القراءةعسرالموهولودالأطمال

العمىوالتعليماضريحةا

التعليميالقصورالعقلىاشحطىا

المعاقولىالصمم

المتحاط!فرطالطفل

المهى(؟)التعديموالتعديمالتربيةانو:.العاليالتعليم

الجامعة.
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التعديم(.)أنواعوالتعليمالتربيةا؟ظر:.العامالتعليم

الداربنبتزويدئعنىالتعليممننوعالفئيالتعليم

فيالتنظيرمنأكثرالممارسةعلىدتموم،حرفيةبمهارات

،والحدادة،والإلكترونياتوالكهرباء،إ!الميكانيكامجالات

المنازلكتشييدالتشييد،وأعمال،والنجارةوالبرادة

بهالدارلممينتزويديتمذلككل.اطرقاوإنشاءوتزيينها،

هـمينة.علميةقواعدوفق

الثورةحدوثمعأوروبافىجذورهأبدأت.نشأته

هدفهوكان.العالمبلادسائرإلىمنهاوانتقل.الصناعية

مالكفءالتعاملعلىالقادرةالعاملةالقوىإعداد

مجموعةفيالجديدةالمهماتومتطلباتوالأجهزةالالات

الوظائف.أوالحرفأوالمهنمن

لتقديم-أساسا-الفنيالتعليمهـفىارسأنشئتوقد

الأكاديميةالدراسيةالموادمنقدربينتجى،،خاصةبرامج

الوظائففييعملونمنلتخريج،المهنيوالتدريب

تدريبلمتابعةأو،والتجارةوالزراعةالصناى،فيالوسطى

برامجهفيالنجاحيؤديأندون،أعلىمستوىفيمهنى

بالجا!لة.الالتحاقإلى

المرحلةمستوىفى،عادة،يقدم.وخصائمهأهدافه

علىفيهيركز.الأساسيالتعليماستكهالبعدالثانوية

الحرفلأداءالمطلوبةالمهاراتكخميةالعمليالتدريب

والخدطتوالتجارةوالزراعةالصناعة،قطاعاتفىالختلفة

والكهرباءوالمعادنوالنجارةوالحدادةالعسباكة:مثل

وخدماتوالتمريفك!والسياراتوأدياعةوالإلكترونيات

جوانبثلاثةالتعليممناهجوتشملوغيرها.،الفنادق

الفكريالإعدادلاستكمالوأنشطةموادأ-:هىمتميزة

المواد،الدينيةالتربية،اللغات:مثلوالاجتما.!يوالثقافى

مجالاتأوبمجالتتعلقوأنشطة!صأد-ب.الاجتماعية

الغذائية،الصناعاتكالكهرباء،:الفنمبالتخصصفي

تطبيقىعمليتدريبج-.النسيجأعهالوالتبريد،التدفئة

وخارجهاالتعليميةالمؤسساتداخلوالختبراق،الورشفي

تكلفة.والخاصةالعامةوالمؤسساتالمصابوالشركاتفي

تكلفةمنأعلى-عامبوجه-فيهالواصدالطالبتعليم

.العامالثانوياكلليمفيالطالبتعليم

!بعهاالتيالمركزيةللهيئةواحدنمطهناكليس.تبعيته

التعليممدارستتبعالبلادبعضففي،والتقنىالفنيالتعليم

تكونالاخربعضهاوفى،والتعليمالتربيةوزأرةالفني

الصناعةمثل:بهالعلاقةذاتللوزاراتتابعةمدارسه

هيئةأنشئتأخرىبلدانوفىهكذا.،،والصحةوالزراعة

إليهاوعهد،المهنيوالتدريبا!!نيللتعليممستقلة

مؤسساته،وتسيير،التعليمهذاتضليطعلىبالإشراف

بز!ش!زر!-/-بر!-3*-؟!!ثم

!؟ئرتر!ى؟!ئه!!!!.-؟

لأ!ىلأ/زرئنح!س!كأ!كا

العربيةالمملكةمدنحميعفيتششرالحاسوبعلىالتدريبمراكز

ية.السعود

الدولبعضفيتتعددوقد.فيهالعملبرامجوتطوير

الفني.التعليميتبعهاالتيالجهات

فىتقدمالتىوالأنشطةالموأدتمايزأدى.المعلمون

وتفاوتفيه،المعلمينأنواعتعددإلىالفنيالتعليم

والموادكاللغاتالنظريةالموادفمعلموبمكفاءاتهم

جامعية،كلياتفيغالباإعدادهميتموالعلومألاجتماعية

منخليطايمثلونالتطبيقيةالعمليةوالأنشطةالموادومعلمو

متوسطفنيمعهدأومدرسةفيأعدفبعضهم،المعلمين

معاهدفيأعدآخروبعض،الثانويةالمرحلةمستوىفي

الثانويةبعدعامينلمدةللمجتمعكلياتأوتقنيةأوفتية

بعضفيالتدريبعلىإعدادهماقتصروآخرون،العامة

إعدادفىالتفاوتهذاأدىوقد.المهنىالتدريبمراكز

مكانتهموفىأجورهمفيتفاوتإلىالمعلمين

الاجتماعية.

التعليمتقدمالباحثونيرجع.والصناعةالفنىالتعليم

ظروفإلىأخرىاقطارفيوتخلفهالأقطاربعضفيالفني

ففي.الفنيالتعليمفيذلكوأثروتطورها،الصناعةنشأة

للصناعة،مواكئاالفنيالتعليمنشأصناعياالمتقدمةالدول

له،اللازمةالفنيةالكوادربإعدادالصناعيةالمواقعوتكفلت

كلوبينها-الناميةالدولأما.مختلفةمستوياتفي

الصناعةلممبقتقدفيهاالتعليمنظمفإن-العربيةالاقطار

فيالصناعةماتزالإذالسواء؟علىالتطوروفيالنشأةفي

هذا،والتقنيةالفنيةالأطرفيندرةتعانىالأقطارتلك

الدولفيالضئيلةبمواردهالفنىالتعليمأنإلىبالإضافة

وترشيدلتسييرهاللازمةالكفاياتجذبيستطعلاالنامية



الفنىالتعليم02

الصماعيةالحميللكليةاممولائيةاالصيالةأعمالعلىالتدريبورشة

.اشدرلر!ص!عدداهمماءتستقصصأالسعوديةالعرليةالمملكةفى

أضقدمافىأعصرامنجزاتالأحدثوفقاوتطويرها،مسيرته

.التقنياتوثورةالعلمى

معظمبدلت.العربيةالدولفيالفنىالتعليمحجم

شتىمحاولات-الأخيرةالثلاثةالعقودفي-العربيةالدول

فينشرتبياناتوتشيرونوعا.كماالفنىالتعليملتطوير

الفنيالتعليمافيالمقيدينمجموعأنإلىالثمانينياتأواخر

مجموعوأن،طالبألف029كانالعرديالوطنفي

طالب.مليون1.2كانالعامالثانويالتعليمفيالمقيدين

نسبةفيأحربيةاأصدولابينكبيرتفاوتإلىأيضاوتشير

أضانويااضعليماباالمقيدينومجموعالفنيبالتعليمالمقيدين

التافي:الوجهعلىوذلك،بنوعيه

كانتالبحريندولةوفيأمحربيةامصرجمهوريةفي-

بالمرحلةالمقيدينمجموعإلىالفنيالتعليمفيالقيدنسبة

.%05منأكثرالثانوية

تراوحتولبنانوليبياوالعراقوسورياتونسفي-

-.3%.02بينالخسبة

وفلمسطهينوالصومالوالسودأنوجيبوتيالأردنفي-

.%02-01بينالنسبةكانت)آنذاك(الديمقراطيةواليمن

عمانوسلطهنةالسعوديةالعربيةوالمملكةالجزائرفى-

بينهالنسبةتراوحت)وقتذاك(اليمنيةالعربيةوالجمهورية

.%أ.

وموريتانياوالمغربوقطرالمتحدةالعربيةالإماراتفى

5%.منأقلالنسبةكانت

مساحةالعربيةالدولفيالتجاريالتعليمويحتلهذا

ثم،الصشاعيالتعليميليه،الفنيالتعليمحجممنكبيرة

نسبةأنبشدةالن!يلفتومماهذا.الزراعيالتعليم

بلدانوهما،العراقوفيمصرفيالزراعيالفنيالتعليم

التعليمطلابمجموعمن%أ.حواليكانت،زراعيان

الفني.

التعليميعاني.العربيةالدولفىالفنيالتعليمازمة

فيماأعراضهاتتمثلأزمةمنالعربيةالدولمعظمافيأ!نيا

عادةيكونونبهيلتحقونفيمنالساحقةالأغلبية-أ:يلى

المتوسطةالشهادةامتحانفيالمنخفضةالمعدلاتذويمن

بالفقرتتسمأسرإلىمعظمهموينتمي)الإعدادية(.

وفيالمدنوفيالريففىواجتماعياوثقافيااقتصاديا

اللغةموادفيبهالملتحقينالطلابأداءتدني2-.البادية

أساسيةموادوهي،والعلوموالرياضياتوالإنجليزيةالعربية

معظمفيالفنيالتعليميواجه3-.والتقيالفنيالتعليمفي

متابعةلخريجيهيتاحلاإذمسدودا،طريقاالعربيةالدول

المجتمعنظرةتدنى4نادرا.إلاالعلياأوالجامعيةالدراسة

أبنائهمإلحاقعنالاباءوعزوف،الفنىأخعليمااحريجيإلى

ذاتلأعماليؤهلالذيالاكاديميأضعليماوتفضيلهم،به

البطالةنسبةزيادةء.المجتمعفيعاليةاحتماعيةم!صانة

-6.العربيةالدولبعضفيالفنىأضعليماحريجيب!!

التنميةخططواحتياجاتأغنياالتعليمابينالارتباطضعف!

التوجيهخدماتضعف7-.والاجتماعيةالاقتصادية

العلميةالبحوثوندرة،الفنيالتعليمفيالمهنيوالإرشاد

التيبهالخاصةالمعلوماتقواعدوندرةالمحتلفة،مجالاتهفى

الخصصاتقلة8-.والحداثةوالموضوعيةبالدقةتتصف

الارتباطضعف9-.الدولبعضفيلهترصدالتيالمالية

الإنتاجوقطاعاتالفنيالتعليممعاهدرمدارسب!ت

هذاخريجيمنالمستفيدةالجهاتوهي،والخدمات

فيالمعلمينمنكبيرعدد!!اياتضعف-أ.التعليما.

الحوافزوضعفالإعدادسوءبسبب،مسؤولياتهمأداء

لهم.المتاحةوالمعنويةالمادية

قضية.العربيةالدولفيالفنيالتعليمفاعليةزيادة

منظمة،الدوليةالعملمنظمةمثل:دوليةمنظماتبهاتهتم

العربيةالمنظمة:مثلإقليميةومؤسساتالدولىالتعاون

العربيألاتحاد،العربيةالعملمنظمة،والثقافةوالعلومللتربية

الدولمنكثيرعنايةموضع-أيضا-وهو.الفنيللتعليم

الاقتصادية.التنميةإحداثفيفعالةأداةبوصفه،العربية

فيفاعليتهلزيادةالمقترحةالتوصياتمنعدديليوفيما

العملإلىالدونيةالمجتمعنظرةتتغيرأن-أ:العربيةأرروأ!ا

يكونأن2-.بخاصةالفنيالتعليمرإلىبعامةاليدوي

وذلك،الأساسيالتعليمنسجمنجزءاالفنيالتعليما

ضرورة3-التكنولوجيا.ومبادئبأهميةالطلاببتعريف

،العامالتعليممنمتينأساسعلىالفنيالتعليميعتمدأن

-4)الإعدادية(0المتوسطةالمرحلةنهايةبعدإلافيهيبدأفلا

التعليمإلىالفنيالتعليممنبالانتقالتسمحقنواتفتح



12الفنيالتعليم

أحدالصورةفييبدوقطر.دودة-الملهنيوالتماويرالتدريبمركز

بالأكسجين.اللحامأعمالعلىيبلالتدايقوموهوالمتدربين

،الصاجوأعمال،اللحامفىالأساسيةالأعمالعلىالتدريب

الفني.التدريببمراكزوالبراد/ةوالمعاددوالالات

شروطتعديل5-.الفنيالتعليمإلىالعامالتعليمومنالعام

الكليةالدرجةمعيارعنوالعدول،الفنيالتعليمفيالقبول

هي:أخرىمعياريةأعمالإلى،المتوسطةالشهادةلامتحان

استعدأده-ب.التعليمنوعاختيارفيالطالبحريةأ-

تتضمنهاالتيوالأنشطةالأساسيةالموادفيالتعليميوإنجازه

الفنى،التعليمأهداففيالتوسع6-.الفنيالتعليممناهج

إمكانأ-:يليمماأكثراوبواحدللوفاءمؤسساتهوتوزيع

وأبالعملالالتحاقجانبإلىالفنيالتعليمفيالانتظام

فيالبدءأومهنةلمزاولةالطالبتهيئة-ب.التدريب

التعليمبمؤسساتالالتحاقج-.بهمستقلحرفىمشروع

عليا.وتقنيةفنيةمستوياتلإنجازوالجامعيالعالى

دوريةبصفة،ومناهجهالفنيالتعليمبرامجبنيةمرأجعة7-

،المتسارعالتكنولوجىوالتغيرالعلميالتقدململاحقة

والوطنيالمحليالمجتمعحاجاتسدفىوإعمالهما

بطريقةالإنتاجومؤسساتمواقعتسهمأن8-.والقومي

اهدافه،ذلكفيسواءالفنيالتعليمبناءإعادةفيفعالة

وأساليب،فيهوالنشاطاتالتعليمومحتويات،وهياكله

تبادليتمأنيقتضيوهذا.والتقويموالتدريبالتعليم

ونظرائهمالإنتاجمؤسساتفيالعاملينبينوالأدوارالمواقع

مصطلحإليهيشيروهذأ.الفنيالتعليممدارسفيالعاملين

-9.الفنيالتعليمالمصائومدارسبنالمؤاخاةأو""التوأمة

برامبتقديمتضطلع؟الفنيللتعليمعليامعاهدتأسيس

طويلةوبرامج،الطلابمنالمتفرينلغيرالأجلقصيرة

الدراساتتعميقبهدفالمتفرغينللطلابالأجل

الختلفة.المهنيةبالتخصصاتالعلاقةذاتوالممارسات

هـفوفىأفياعهكافةفيالفنيالتعليمإتاحة1.

زيادة-ا1السواء.علىوللإناثللذكورمستوياته

ودعوة،الدولميزانياتفىالفنيللتعليمالماليةالخصعصمات

التعليمتمويلفيالإسهامإلىوالخدماتالإنتاجمؤسسات

لطلابفيهاالعمليالتدريبفرصإتاحةوإلى،الفني

التعليممعلملإعدادنماذجاستحداث-ا2.الفنيالتعليم

والتخصصيالثقافيالإعدادجوانببتكاملتتصفالفني

إلىالعلميالبحثمراكزدعوة-أ3.العملىوالمهني

مجالاتكلفيالمنضبطةالعلميةبالبحوثالعنايةزيادة

ومناهجه،الهيكليةوبناء،أهدافه:حيثمنالفنيالتعليم

-41.التقويمووسائلوالتدريبالتعليمواستراتيجيات

الختلفةقطاعاتهافيال!قتصاديةالبنيةبينالصلاتإحكام

وسرعة،البطالةوتجنبالهدر،لتلافىالفنيالتعليموبين

الختلفة.القطاعاتفيالعملمطالبتلبية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الخاصالتعليمالأمية

الكبارتعليمالتعلم



المغربية.المملكةفي،الكتاتيبفيالقرآنتدريس

انحتبر.فيعمليدرلر.لطلبتهالهندسةمادةيشرحأستاذ

الإسلامرسوللقولاتباعاا!ممصيئالبراساوسحدولهحياتهمليالمسلمودا،يتشديلتحعارومسلمةمسلمكلعلىفريفمةالعلمطلب

ص!؟شلى.محملى

العربيةالدولفيالتعليم

أخعدي!ابهويرادالعربللأالدوللمحيالتعلدم

أضعليم)االدوأ!ةوتسيرهتموأسهالذي،النظهامىالرسمى

مؤسساتبهتنهضأ!ذيأأضعليماوكذلكالح!صومي(.

ويقصد.الدولةإشرافتحت(الحكومية)غيرأهلية

الدولجامعةفيالأعضماءالدولهناالعربيةبالدول

العربية.

العربيالعالمفيالتعليمأزمة

معظمفىالتعليمشأن-العربيةالدولفىالتعليميعانى

أبرزهامنمختلفةعواملأجهاإأدتأزمة-أمحالمابلاد

مايلي:

أكثر"!الموضعيحددالمو!"!إنمقولةتصدق.الموقع

موقعهسمبصأ!ريافالعالمبمالعريالعالمعلىتصدقما

إلىوداعيا،الأجنبيةالدولاهتماممحطكانالجغرافي

التاسعالقرنففى.فيهمختلفةبلاداالدولبعضتغزوأن

تنافعست،الأقطابمتعددالعالميالنظامكانحيثعشر،

فيوإيطالياوفرنساإنجلتراوخاصة،الأوروبيةالدول

منالمباشرالاحتلاليعنيهمابكل،العربيةالدولاحتلال

الهويةلطمصومحاولة،والثرواتللمواردا!متلاب

فعالأالتنافسهذاوظل.احتلتعربيةدولةلكل،الذاتية

نظامعنألمسفرتالتى،الثانيةالعالميةالحربحتىومؤثرا

المتحدةالولايات:الغربي)المعس!أ!طباثنائىعالمى

بزعامةالشرقيوالمعسكر،ناحيةمنالغصليةوأوروبا

منأوروباشرقودولسابقاالسوفييتيالاتحاد

العربيالعالمكانالنظامهذاظلوفي(.أخرىناحية

التفاعلاتوأثرت،المعسكرينبينالباردةللحربموضعا

السياسيةالأوضاععلىالعظميهيئالقوتينبينالدولية

الدولفيالتنميةوجهودوالاجتماعيةوالاقتصادية

الفتهرةتلكخلالالعربيةالدولعنيتحيثبمالعربية

طريقعنوذلك،النسبياممتقلالهاعلىبالحفاظ

دونوالحيلولةالانحيازعدمدولبمنظومةالارتباط

.أجاردةاالحربفيالمنافسة

كيفهو-اليوم-العربيةالدوليواجهأسديأأضحديوا

موقعهاتستغلوأنبذاتيتها،تحتفظأنالدولهذهتستطيع

وجبالهاأرضهافىالكامنةوالطاقاتالامشراتيجي

مواكبةوفي،الإسلاميةالعرليةثقافتهاتأصيلفيوبحارها،

فيوللتعليمواحد؟انفيالمعاصروالتقنىالعلميالتقدم

دوروطرائقهومضامينهوأهدافهفلسفتهفيالعربيةالبلاد

.السؤالهذاعنالإحابةفيكبير



الدولفيالغربيالاستعمارخلف.التعلبمازدواجية

حيثوذلك،التعليمازدواجيةظ،هرةيحتلهاكانالتى

كانالذيالبلدإلى(الميم)بكسرمست!!ربلدكلنقل

المستعمرةالدولةفيالسائدالغربىالتعليمنموذجيحتله

-فىومناهضاموازياالنموذجهذاأاوقا(.الميم)بكسر

التعليملنظامالاخربعضمهافيوءكاقضا-الأحوالأغلب

وكان،العربيةالدولفيسائداكانالذي،الأصلى

العلوموبعضوالشرعيةالعربيةاللغةعلومتعليمعماده

الحديثة.

الدولمنكثيرفيقائمةالازدواجيةهذهتزالوما

دينيا،تعليماالمواطنينبعضأبناءيتل!لىحيث،العربية

ولسنا.الغربيللنموذجوفقامدنياتعلإحاالاخروبعضهم

لهذهالسيئةالآثارفي-هنا-نححة2الإفاإلىبحاجة

المجتمعفيالشخصيةنمطعلىالتلميمفيالازدواجية

الثقافىوالتوازن،الاجتماعىالت!،سكوعلىالواحد،

البلادفيالتعليممؤسساتبهماتض!يلعأنيجبالذي

التعليم،فىالازدوأجية،العاملهذاتجليالت،ومن.العربية

ووظائفهالتعليمفلسفةفيالنظر،وجهاتاختلاف

فكر-أ:إلىوتوزعها،وطرائقهومحتوياتهوأهدافه

وامششرافالحاضرصلاحأنىيممحافظتقليدي

إليهايدعوالتيوالوسائلالغاياتفيضبنىيكونإنماالمستقبل

والخلقيةالديخيةالقيمبتعليموالاهتص،م،الإسلام

تحديثيفكر2-.للسلوكموجهات!بوصفهوالاجتماعية

وتفاصيله،جملتهفيالتراثإلىالنظريرفض،تقدمي

ماديةإنجازاتحققالذيالغربيالنهوذجتبنيإلىويدعو

منالاقتباسيزكي،إصلاحي.شوفيقيفكر3-.مشهودة

بنتحمعصورةفيالقديموبينيىبنهوالجمعالجديد،

.والمعاصرةالأصالة

النقادأحديقررالنظروجهاتفيالتنافرهذاوإزاء

مايلي:التعليمهدفدضأنفيالعربالتربويين

إلىيهدفأنيجبالعربيالوطنفيالتعليمإن

وتجديدها،الإسلاميةالعربيةللأمةالثقاؤجةالذاتيةتأصيل

والتقنيالعلميالتقدممنجزاتمنفيهـطيستفادبصورة

معيتسقنحوعلى،التواصلثورةمبتكرأتومنالمعاصر

لملم.الإسلاميةالعربيةالثة،فةفىالثوابتالقيم

التعليمأهداففىشتىتضميناتةالعبا)هذهولمثل

.تطويرهفيتتبعالتيالاستراتيجيةوفي،ووسائلهوبرامجه

العربيالعالمشهد)السكانية(.الديمو-ضافيةالعوامل

كان،كبيرةديموجرافيةتغيراتالآ(خيرةالأربعةالعقودفي

المناطقبينتوزيعهموفي،السكان!ددفيكبيرأثرلها

هذهأمثلةومنبدو(.-ريف-)مدنالختلفةالجغرافية

مايلى:التغيرات
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المسجد.فىالإسلاميالدينعلوميتلقونالشبابمنمجموعة

العربيةالدولفيالسكانعددكان.السكانعددزيادة

إلىام069عاموزاد(نسمةمليون72.)2أم059عام

عددكانأم079عاموفي(نسمةمليون)3.39

وصلأم089عاموفي(نسمةمليون)8.122السكان

(.نسمةمليون641)3.إلىعددهم

عددفيللتغيرالمئويالمعدلأنهوهذاومعنى

كانام089عامإلى91ه.عاممنالفترةفيالسكان

عاما.ثلاثينخلال5627.1%

.1691)5إلىالسكانعددوصلأم869عاموفي

مليون102)23.كان8791عاموفي(،نسمةمليون

وفي(،نسمةمليون70.2)68أم889عاموفي(،نسمة

(.نسمةمليون)38.215ام989عام

العالمسكانأرباعثلاثةأنإلىهناالإشارةوتجدر

والسودانالجزائر:هىعربيةدولخمسفييعيشونالعربي

منعددأكبريمثلونمصروسكان.والمغربومصروالعراق

مليون51)7.ام989عامعددهمكانحيث،السكان

(.نسمةمليون61)حوالىأم799عاموفي(نسمة

حدوثعلىالمتاحةالإحصاءاتتدل.السكانتوزيع

بينالعربىالعالمفىالسكانتوزيعفىسريعةتغييرات

المدنسكانعددكانام069عامففي،والريفالمدن

مصرفي:التاليالوجهعلىالسكانجملةإلىمنسوئا

الجزائروفي%43العراقوفي37%سورياوفي%38،

هذاتغيروقد.%23ليبيافي03%السعوديةوفي%03

وفى%44مصرفي:كالتالىفأصبحأم759عامالوضع

وفى%45الجزائروفى%66العراقوفي%47سوريا

كانتأم889عاموفي%.44ليبياوفيء%4السعودية

التالي:النحوعلىالعمعكانمجموعإلىالمدنسكاننسبة

وفي%78المتحدةالعربيةال!ماراتوفي%67الأردنفي

وفي%22السودانوفي76%السعوديةوفي%44الجزائر

%49الكويتوفى3%0عمانسلطنةوفي%73العرأق

93%.موريتانياوفى%48مصروفي%68ليبياوفي
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تغييرايقتضيالديموجرافيالتغيرهذاأنفىريبولا

زقطاعاتالإنتاخقطاعاتعلىأمحامليناتوزيعفى

فيمحتلفةتغييراتالتوزيعهذاويتطلبالمحتلفة،الخدمات

والاحتياجات،عامةبصفةللدولةالتعليميةال!حتياجات

وفي،قطاعكلفىالعملمطالبلمواجهةاللازمةالتعليمية

.الواحدةالدولةداخلمنطقةكل

ذاتالعواملمن.التعليممراحلفيالتلاملذنسبتغير

اشسريعالتعييرالعربيالعالمفيالتعليمحركةفىالكبيرالأثر

مرحلةكلفيالتلاميذوعدد،عامةالتلاميذعددنعسبفي

المرحلةتلاميذنسبلبيانمثالوهذا.الس!صانعددإلى

أ!اشميةاالأردنيةاالمملكةفي:الس!صانعددإليالابتدائية

9891عاموفي./(أ0.)4أم859عامالنسبةكانت

السعوديةالعرليةالمملكةوفي%(.12)8.إلىوصلت

عامفىارتفعت%(أ1)ام849عامالنسبةكانت

الابتدائيتلاميدنمسبةارتفعتوقد%(1)3إلىأم889

.6%()9إلىام879عامجيموتيفىالسكانعددإلى

)7.7%(أم829عامفيالنسبةكانتالعسودانوفي

نتحطأ!الصوماوفي8.8%،إلى8891عامفيوارتفعت

ما089عاموانخفضت)7.7%(أم789عامفيالنسبة

مأ859عامالسمبةكانتالكويتوفى)3.3%(إلى

مصر:في%(.6)2إلىم981!عامانخفضت.%7()2

عاموانخفضت%(أ2.)9ام889عامالنسبةكانق

عامالنسبةكانتالمغربوفي%(أ1)6.إلىام989

%(..8)5إلىام989عاموانخفضت%(01)أم859

،الأخرىالتعليممراحلفيحادثةالتغيراتهذهومثل

يكونأنوطبيعي.مرحلةكلداخلالتعليمأنواعوفي

وتحهيزاتها،المدر!ميةالمبانيعلىانعكاساتالتغيراتلهذه

وعلى،الفصلكثافةوعلى،الواحدةالمدرسةكثافةوعلى

الخدمة،قبلوإعدادهمللمعلمينبالنسبةوالطلبالعرض

الخدمة.ثناءأوتدريبهم

الدوللعضفىالتعليميعانيوتفاوتها.المواردضعف

والاستثمارالتعليمعلىللإنفاقاللازمةالمواردقلةمنالعربية

الفرد،دخلوانخفاض،القوميالدخلانخفاضبسبب،فيه

العامالإنفاقجملةمنالتعليمعلىالإنفاقنسبةوانخفاض

الصددهذافيالدلالةذاتالمؤشراتومن.الدولةفي

الإجمالي.القوميالمابخمنالفردنصيبمتومعط

العربيالعالمفيالتعليملحركةالعامةالصورة

أم(أ-989)869

العامةالصورةعلىيتعرفأنللقارئمفيدايكونقد

لينالفترةفيعامبوجهالعربيةالدولفيالتعليملحركة

.أم989و8691عامي

عددكانأم869عامفى.الابتدائيالتعليمفي

وكان(نسمة/154691؟..).العربيالعالمسكان

تلميذ(،00039.0.26)الابتدائيةالمرحلةتلاميذعدد

الإناثعددوكان،السكانعددمن%ا3.3بنسبةأي

من6.42%بنسبةأي1(121.1).0)0المرحلةهذهفي

المرحلة.فيالمسجلينمجموع

العربيةالدولسكانعددكانأم879عامفي

المرحلةتلاميذعددوكان(نسمة000.232.102)

من%ا6.2بنسبةأيتلميذ(00037125)الاشدائية

المرحلةتلكفيالإناثعددوكان.الس!!انعدد

مجموعمن%56.43بنسبةأي1(210.1ء00)0

المرحلة.فيازطفالا

إلىالسكانعددزادأم889عامفى

المسجلينالتلاميذعددوكان(نسمة000/29670.2)

بنسبةأيتلميذ(26..000794)الالتدائيةالمرحلةفي

الإناثعددوكان،السكانعددمن%أ762.

مجموعمن%92.43بنسبةأي1(1..000448)

المرحلة.فيالمسجلين

العربىالعالمسكانعددكانأم989عامفى

الابتدائيةالمرحلةتلاميذعددو(نسمة3640512).00)

عددمن%أ74.2بنسبةأيتلميذ(؟0045427)0

بنسبةأي1(000.8581)الإناثعددوكان.السكان

المرحلة.فيالمسجلينمجموعمن%.9143

عددفيللتغيرالمئويالمعدلأ:مايلييعنيوهذا

.%أ98.4بنسبةكانالفترةتلكخلالالسكان

كانالابتدائيةبالمرحلةالقيدفىللتغيرالمئوي-المعدلب

فيالتغيرمعدلمنكثيراأدنىوهي%22.5بنحسبة

بالمرحلةالإناثنسبةفىللتغيرالمشويالمعدلج-.السكان

.%أ38،بنسبةكانالفترةتلكخلالالابتدائية

فىالمقيدينعددكان.والثانويالمتوسطالتعليمفي

بنسبةأيتلميذ(9./000389)أم869عامالمرحلتين

فيالمقيداتالإناثعددوكان،السكانعددمن60.5%

جملةمن%17.04بنسبةأي/3(000299)المرحلتين

القيد.

بالمرحلتينالمقيدينعددكانأم879عامفى

عددمن96.5%بنسبةأيتلميذ(00456.11)0

بنسبةأي4(00686)0الإناثعددوكان،السكان

القيد.جملةمن9.04%

المرحلتينفىالدارسينعددكانام889عامفى

جملةمن6%بنسبةأيتلميذ(00/462.12)0

بنسبةأي5(00177)0الإناثعددوكان،السكان

المرحلتين.فيالدارسينجملةمن45.14
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المرحلتينفيالدارسينعددكانأم989عامفي

.السكانعددمن%.636بنسبةآي/13(631!...)

%3842.بنسبةأيء(00777)0الإناثعددوكان

المرحلتين.ؤئيالدارسينجملةمن

المرحلتينهاتينفيللتغيرالمئويالم!دلوبحساب

بالمرحلتينالقيدجملةفيالتغيرن!جةأ-:مايلييتضح

نسبةفيللتغيرالمئويالمعدلأب-.37%.61كانت

31%.بنسبةكاناسمكانعددإقإالمرحلتينتلاميذ

إلىبالمرحلتينالإناثعددفيلاشغيرالمئويج-المعدل

7.44%.بنسبةكانفيهماالقيدإجمالي

المراحلفيبالتعليمالخاصةالي!اناتمنويستنبط

الملتحقينجملةأنوالعاليالجامعياالتعليمعلىالسابقة

مأ869عام36(.000.030)كاذتالمراحلبهذه

وإلى.37(00088.1)إلىأم879عامزادت

إلىثمأم889عامأيم؟38(!959..).

ام(.989ءام14و.000.85)

قبلالمراحلفيللتغيرالمئويالأمدلأنيعنيوهذا

.%ا20.4بنسبةكانالفترةتلكخلاإ،الجامعىالتعليم

الجامعيبالتعليميقصد.والعالياممعىالجاالتعليمفي

بعدجامعيةمعاهدأوكلياتدا:حليتمالذيالتعليم

التعليمالعاليوبالتعليم،الثانويةطدةالشهعلىالحصول

العاليالتعليموزاراتعادةتتبعمؤ!ساتداخلسمالذي

الدراسةمدةوتختلف.الثانويةأشهادةاعلىالحصولبعد

وتشير.سنواتأربعإلىسنفنمن،المؤسساتهذهفي

فيوالعاليالجامعيالتعليمبحركة/الخاصةالإحصاءات

عددكانام869عامفي:ءطيلىإلىالعربيالوطن

السكانجملةمن%.85،بنسبة(نمليو1)68.المقيدين

.%67.92كانتالكليالمجموعإثإالإناثنسبةوأن

1)76.الدارسينعددإجمالىكانام879عاموفي

عاموفي،السكانعددمن%.87،بنسبة(مليون

بنسبة(مليون1)84.إلىالدارسينعددوصلام889

لمجموعالإناثنسبةوكانت.ادسكانعددمن%.287

عددإجماليكانام989عاموفي31%.51المقيدين

بينهمالإناثنسبةوكانت(أمايون)86،المقيدين

بر.32.27

المعدل:يليماللتغيرالمئويالمعدلأوضححسابوقد

يعادلالفترةتلكخلالالسكانىلىدفيللتغيرالمئوي

بالتعليمالمقيدينعددفيللتغيرأ،كريالمعدل%.أ98.4

كانت.%87.01كانالفترةتلكخلالوالعاليالجامعي

22%..23القيدمجموعإلىالإناثعددفيالتغيرنسبة

للمقيدينالكليالمجموعإلىالىإناثنسبةانخفضت

.7%.9بنسبةوالجاصميالعاليبالتعليم

الهاشميةالأردنيةالمملكةفيالتعليم

الابتدائية-ا:مراحلأربعمنفيهاالتعليمسلميتكون

ومدتها)الإعدادية(المتوسطة2-سنواتستومدتها

الأساسيالتعليممرحلةالمرحلتانوتكون،سنواتثلاث

وتتشعب.سنواتثلاثومدتهاالثانويةالمرحلة3-

السنةتكون،أكاديميثانويتعليمأ-:إلىالثانويةالمرحلة

إلىالطلابتشعيبويبدأ،الطلابلجميععامةفيهالأولى

والثالث.الثانيالصفينفيالعلميةوالشعبة،الأدبيةالشعبة

،والبريدي،التجاري:ويشملوالمهنيالفنيالتعليمب

وتكون،والتمريضي()الزراعيلفلاحيوا،والصناعى

التعليمهذاويشمل.مشواتثلاثلمدةفيهالدراسة

وتستغرقالتدريبومراكز،النسويالثانوي-أيضا-

العاليالتعليممرحلة.عامينالمراكزهذهفىالدراسة

والعلوم،والادابالحقوقكلياتويشمل:والجامعي

،والإعلاموالصحافة،النفسوعلموالتربية،والزراعة

كلفيالدراسةومدة.الشريعةوكلية،الرياضيةوالتربية

الهندسة،كلياتفيالدراسمةوتستغرق.سنواتأربعمنها

الطبكلياتأما.سنواتخمسوالتمريض،والصيدلة

.سنواتسبعفيهاالدرالحمةفتستغرق

العاليللتعليممؤسساتالهاشميةالأردنيةالمملكةوفي

العامةالثانويةشهادةعلىالحاصلونبهايلتحقوالمهني

الطبيةالمهنالمؤسساتهذهوتغطي(،وفنية)أكاديمية

والتعليمية،،والتجارية،الاجتماعيةوالمهن،المساعدة

عامينالمؤسصماتهذهفيالدراسةوتستغرق.والزراعية

إلىبالإضاقهذا،المجتمعكليةاسمغالبيتهاعلىويطلق

فيهاالدراسةوتكون،المساعدةالهندلمميةللمهنمؤسسات

لمشوات.ثلاثلمدة

ملحوظاتقدماالهاشميةالأردنيةالمملكةحققتوقد

التعليم.مراحلكلفي

المتحدةالعربيةالإماراتفيالتعليم

أ-الابتدائية،:مراحلأرلغمنفيهاالتعلي!السلميتألف

ومدتها)الإعدادية(المتوسطة-ب.سنواتستومدتها

والمتوسطة،الصناعيةالمتوسطة:وتشملسنوأتثلاث

ثلاثومدتها،الثانويةالمرحلة-ج.العامةوالمتوسطة،الدينية

وأدبيعلميإلىوششعب،العامالثانوي:وتشملسنوات

الديخي،والثانوي،المرحلةفىالثانيالصفمنابتداء

ومعاهد-زراعي-تحاري-)صناعيوالمهنيالفنيوالثانوي

والعالية.الجامعيةالمرحلة-د(.المعلمين

المتحدةالعربيةالإماراتبدولةالتعليمفيحدثتوقد

تغيراتام989عامإلى8591عاممنالفترةخلال

.كبيرة
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.المتحدةالعريةالإماراتدولةفيالتقنيةكلية

البحريندولةفيالتعليم

مراح!!:أربعمنالبحرينفيالتعليميالسلميتألف

النظامويسمح!،سنوات!ستومدتها،الابتدائيةالمرحلة-أ

بالمعهدالتعليمإلىأصثالثاالعامنهايةبعدبالانصراف

الدراسةمتابعةثم،فيهالابتدائيةالمرحلةلإكمال،الديني

بذاتالثانويةالمرحلةتليها،عامينلمدةالمتوسطةالمرحلةفي

ومدتهاالمتولحمطةالمرحلة-ب.مسنواتثلاثلمدةالمعهد

-!شواتثلاثوهي،الثانويةالمرحلة-ج.مشواتثلاث

)علمي-أحاماالثالوي:إلىفيهاالتعليمويتشعب-أيضا

أضانويةادبلومعلىأ!لحصولالصناعىوالثانوي(،أدبي

أضانويةادبلومعلىللحصولأضجارياوالثانوي،الصناعية

رية.التجا

البحريندولةفيالتعليمبحركةالإحصاءاتوتشير

تغييراتحدوثإلىأم98!8491منالفترةفي

.كثيرة

التونسيةالجمهوريةفيالتعليم

أ-التعليم:مراحلثلاثمنفيهاالتعليمىالسلميتألف

امتحاننهايتهافييعقدسنواتتسعومدتهالأمماسي

ومدتها،الثانويةالمرحلة-ب.الثانويةالمرحلةلدخوليؤهل

اشياضياتقسمإلىفيهاالتعليمويتشعب.سنواتأردغ

تحصصزعلومرياضياتوقسم،علومتخصصوالعلوم

وقسمالآدابوقسما،تقنيةرياضياتوقسم،رياضيات

واقتصاد.تصرف

بمنحالتونسيةالجمهوريةفيالثانويةالمرحلةوتنتهيهذا

تمتوقدوالعليا.الجامعيةالمرحلةبر-البكالوريا.شهادة

إنشاءنحوالكثيروينت!العاليالتعليمهيكلةإعادةجزئيا

والدراساتالعلميالبحثومراكزاختصاصجامعات

المتخصصة.

تونس.فيالانويالتعليم

الشعبيةالديمقراطيةالجزائرجمهوريةفيالتعليم

الديمقراطيةالجزائرجمهوريةفيالتعليمىالسلميتألف

ستومدتها،الابتدائيةأ:مراحلأربعمنالشعبية

عا!نلمدةفيهاالدراسةالطلاببعضويتالغ.سنوات

إلىالانصرافثمالأساسيةالمهاراتلاكتسابآخرين

أنهىلمنأربسنواتومدتها،المتوسطة-ب.أحملاسوق

سنواتوثلاث،الستالسنواتنظامالأبتدائيةاالمرحلة

التعليملمدارسسنوات:أربع،التقنيأخعليماا!دارس

،لمشواتثلاثومدتهاالثانويةالمرحلةج-.الفلاحى

عامينقضاءبعدالمرحلةهذهفيالمقيدينبعضوينصرف

عامابهايقضونحيث،المعلمينلإعدادمدارسإلى

لمنوعامين،الابتدائيةالمرحلةفيللتعليميعدلمنواحدا،

الجامعيةالمرحلةد-.المتوسطةالمرحلةفيللتدريسيعدود

.التخصصاتلاختلافتبعامدتهاوتختلف:والعالية

جيبوتيجمهوريةفيالتعليم

أرئمنجيبوتيجمهوريةفيالتعليميالسلميتألف

يعقدسنواتستومدتها،الابتدائيةالمرحلةأ-:مراحل

المتوسطة.المرحلةإلىللدحول)مناظرة(امتحانلهايتهافى

وششعبسنواتأرلغومدتها،المتوسطة-المرحلةب

العامة،المتوسطةالمرحلة:إلىالمرحلةهذهفيالتعليم

علىالطلاببعدهايحصل،المهنيةالمتوسطةوالمرحلة

ثلاثومدتها،الثانويةالمرحلةج-.المتوسطةالشهادة

هذهوتشمل.المهنيالثانويأوالعامللثانوي!شوات

عامينلمدةالدراسةفيهاتكونحيثالمعلم!ت"دورالمرحلة

المتوسطة.الشهادةبعد
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عاماالمتوسطةالمرحلةبعدالطالبيقضيأنويمكن

شهادةعلىليحصل،المهنيالثانويالتعليمفىواحدا

المرحلةنهايةحتىالتعليميتابعأنوله،المهنيةالكفاءة

(.المهنيةالثانويةالشهادةعلىللحصولسنوات3)يكمل

والعالي.الجامعىالتعليممرحلةد-

السعوديةالعربيةالمملكةفيالئعليم

مراحل:أربعمنالمملكةفيالتعليميالسلميتألف

ومدتها،المتوسطةب.مشواتستومدتهاأ-الابتدائية،

والمتوسطة،العامةالمتوسطة:إلىوتتشعب،سنواتثلاث

ثلاثومدتها،الثانويةالمرحلةج-.الكريمالقرآنلتحفيظ

وأدبى(،)علميالعامةالثانويةالمدرسة:وتشمل،لمشوات

علىمقصوربهاوالالتحاق،الكريمالقرآنلتحفيظوالثانوية

الكريم،القرآنتحفيظمدارسفىالمتوسطةالمرحلةأتموامن

.التجاريوالثانويالصناعيوالثانوي

المدارسفيالثانويةالمرحلةأنهىمنلكلويحق

لشروطوفقاوالعالىالجامعيبالتعليمالالتحاقالثانوية

(.والتعليم)التربيةالمعارفوزارةتضعها

السعودية،العربيةالمملكةفيالثانويةالمرحلةوتضم

للمرحلةنهايةفيهاالنجاحيعتبرسنواتثلاثلمدةمدارس

بالتعليمالالتحاقفرصلهمتتاحلاخريجيهاولكن،الثانوية

السعودية.فىالابتدائيةالمدارسإحدىتلميذات
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السعودية.فيالمتوسطةالمدارلرإحدىلطلبةالفقهمادةيشرحأستاذ

،8

!حو،ش

ف!ور

السعودية.-الرياضفىسعودالملكجامعة

وتضمالمعارفوزارةتضعهالشروطوفقاإلاوالجامعيالعالي

المعلمينومعاهد،الزراعيالثانوي:يليماالمدارسهذه

ومرأكز،الثانويةالمرحلةمعلماتومعاهد،الابتدائيةللمرحلة

والعالي.الجامعيالتعليممرحلةد-.التكميليةالدراسات

السودانجمهوريةفيالتعليم

ثلاثمنالسودانجمهوريةفىالتعليميالسلميتألف

ويمكن،سنواتثمانيومدتها،الأساسمرحلةأ-:مراحل

الكتاتيبأوالقرىبمدارسالتحقواالذينللطلاب

يقيدواأن)الخلاوي(الكريمالقرآنلتحفيظالخصصة

بوصفهماوالسادسالخامسالصفينفيالابتدائيةبالمدارس

معاهد:وتشملالثانويةالمرحلة-ب.تكميليةدراسة

الأكاديميالثانوي.سنواتأربعومدتها،المعلمينتدريب

الفني،الثانوي.سنواتثلاثومدته(أدبي)علمس-

إلىعامينمنومدتها،الحرفيةالمراكز.مشواتاربعومدته

الحاصلونبهاويقبل،الجامعيةالمرحلةب-.أعوامثلاثة

لمدةالجامعيةبالكلياتللدراسةالأكاديميةالثانويةعلى

الدراسي.للتخصصتبعاسنواتو!ستأربعبينتتراوح

والثانوية،الأكاديميةالثانويةعلىالحاصلونيقبلكما

سنواتعددوتتراوحالعليا.والمهنيةالفنيةبالمعاهدالفنية

.أعواموأربعةعامينبينفيهاالدراسة
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السوريةالعربيةالجمهوريةفىالتعليم

أرئمراحل:منسوريافيالتعليميالسلميتألف

المرحلة-ب.سنواتستومدتها،الابتدائيةأ-المرحلة

المتوصعطقسماد:وهي،!شواتثلاثومدتها،المتوسطة

ودينية)عامةالثانويةالمرحلةج-.العاموالمتومعط،الديني

وسم.العامالثانوي:وتشمل،سنواتتلاثومدتها(وفنية

الثاني،الصفمنابتداءوعلميأدبيإلىفيهالتشعيب

الشهادةنالوامنعلىمقصوروهوالدينيوالثانوي

أخانويا:ويشم!!الفنيالثانويثم،الدينيةالمتو!عطة

أخانويواالتحاريأشانويوا،الصناعيوالثانوي،الزراعي

أرلغب!تمدتهاتتراوحاكتيالجامعيةالمرحلة-د.النسوي

الدراسي.للتخصصتبعاسنواتوست

الديمقراطيةالصومالجمهوريةفيالتعليم

المرحلةأ-:يليممافيهاالتعليميالسلمشألف

المرحلة-ب.دراسيةمشواتثمانيومدتها،الأساسية

بهاالدراسةومدة،التقنيةالثانويةالمدارس:وتشمل،الثانوية

وأرلع،التقمىالتعليمافيللتدريسيعدونلمنسنواتثلاث

ا!رحلةفىأصتقنىاالتعليممتابعةفىيرغبونلمنسنوات

بهاأسدراسةاومدة،العامةأضانويةاالمدارس.والعاليةالجامعية

أضدريصاومراكز،المعلمينتدربمراكز.!شواتأربع

لمشتان.منهاكلفيالدراسةومدة،المهني

لتدريبمؤ!سمحاتأصومالافيانإلىالإشارةوتجدر

3لمدةالأساسيالتعليمبعدالطلابيدخلها،المعلمين

التقنيالتعليممعاهد:ويضم،العاليالتعليمج-.سنوات

معاهد.التقنيةالمدارسمعلمىإعدادهدفها،عامينلمدة

لمدةللتربيةعالمعهد.سنواتأرلغلمدةعاليةوكليات

عا!!.

العراقجمهوريةفيالتعليم

المرحلةأ-من:العراقفيالتعليميالسلميتألف

ثلاثلمدةالمتوسطةالمرحلة-ب.سنوات6لمدةالابتدائية

تعليمإلىب،أالمرحلتينفيالتعليمويتشعببمسنوات

ثلاثومدتها،الثانويةالمرحلةج-.مدنيوتعليمديني

تشعيبهويتم(.وأدلي)ع!ميالعامالثانوي:وتضم،سنوات

الفلاحي:الفنيالثانوي:إلىمنهالثانيالصففي

ومدتها،المعلميندور.والتجاريوالصناعي(،)الزراعي

لمدةقصيرة)دراساتالجميلةالفنونمعهد.مشواتثلاث

معاهد:ويشملوالعاليالجامعيالتعليمد(.سنواتثلاث

لمدةدراسات،الجميلةالفنونمعهد.عامينلمدة،المعلمين

الثانوية.المرحلةفيالقصيرةللدراساتامتداداتعتبرعامين

عددفيومساوياموازيايسيرفإنهالدينيالتعليمأما

ثمللمتولممط(.3،للابتدائي)6المدنيللتعليمالسنوات

الديني،التعليمفيالثانويةالمرحلةالمتوسطةالمرحلةتلي

إلىالثانيالصففيالتشعيبويتما،مشواتثلاثومدتها

.وأديعلمي

عمانسلطنةفيالتعليم

المرحلةأ-:يليممافيهاالتعليميالسلميتألف

المتوسطة،المرحلة-ب.سنواتلستومدتها،الابتدائية

والمدرسة،المعلميندور:وتشمل،سشواتثلاثومدتها

المرحلةج-.الدينيللتعليموالمتوسطة،أمحامةاالمتوسطة

المعلميندور:وتشمل،مشواتثلاث:مدتها،أضانويةا

،وتجاري،)صناعيالمهنيوالثانوي،العامأضانويوا،أ!ثانويةا

والعليا،الجامعيةالمرحلةد-.الإسلاميوالمعهد(وفلاحي

للتخصص.تبعامشواتهاعددويختلف

فلسطينفيالتعليم

مراحل:أربعمنفلسطينفيالتعليميالسلميتألف

ومدتها،ب-المتوسطة.سنوات!ستومدتهاأ-الابتدأئية،

.سنواتثلاثومدتها،الثانويةج.سنواتثلاث

والعالي.الجامعياضعليماد-ا

قطردولةفىالتعليم

المرحلةأمن:قطردولةفىالتعليمىأسسلمايمألف

المتوسطة،المرحلة-ب.سنوأتلستومدتها،الأبتدائية

العامة،المتولممطةإلىوتتشعب،سنواتثلاثومدتها

الثانوية،المرحلة.للبنين(الدينى)المعهدالدينيةوالمتوسطة

الصناعيةالثانوية:وتشمل،سمنواتثلاثومدتها

العامة،الثانويةللذكور،التجاريةالثانويةللذكور،

التشعيبوشم.علمي،رياضيات،أدبي:إلىوتتشعب

الجامعيالتعليمد-.الثانويالثانىالصفمنبدءافيها

فىفعلاالقائمةالكلياتفىأربسنواتومدته،والعالى

قطر.جامعة

الدراسةومدة،للإدارةومعهد،للغاتمعهدقطروفي

.عامانمنهمابكل

قطر.فيالفنيالتعليم
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قطر.فيالابتدائيةالمدارسإحدىفىالصباحطابور

الكويتدولةفيالتعليم

أربمنالكويتدولةفىالتعليميالسلميتألف

المتوسطة-ب.مشواتأربعومدتها،الابتدائيةأ-:مراحل

العامة،المتوسطةالمرحلة:وتشمل،مشواتأربعومدتها

والمرحلة،الموازيالتعليمبمدارلرالمتوصعطةوالمرحلة

،سنواتأربعومدتها،الثانويةالمرحلةج-.الدينيةالمتوسطة

العامةالثانويةوالمرحلة،الدينيةالثانويةالمرحلة:إلىوتنقسم

الثانيالصفمنيبدأفيهاوالتشعيب(أدبي-)علمي

والعالي.الجامعيالتعليمد-.الثانوي

اللبنانيةالجمهوريةفيالدمليم

مراحل:ثلاثمنفيهاالتعليميالسلميتألف

مشوات.خمسبهاالدراسةومدة،أ-الابتدائية

وتتشعب،سنواتممبعبهاالدرالممةومدة،-الثانويةب

المرحلةج-.فنيوتعليمعامثانويتعليمإلىفيهاالدراسة

تبعابهاالدراسةمدةوتختلفوالعليا،الجامعية

الدراسية.للتخصصات

ليبيافيالتعليم

المرحلةأ-:يليممافيهاالتعليميالسلميتألف

المتوسطة،المرحلة-ب.سنواتستومدتها،الابتدائية

الأولىالثلاثالسنواتويوازيها،لمشواتثلاثومدتها

المعاهدبهذهالدراسةوتمتد،العامةالتعليميةالمعاهدفي

السنتينوتضم،الثانويةالمرحلةج-.سنواتلخمص!

الخاصةالتعليميةوالمعاهد،التعليميةالمعاهدفىالأخيرتين

المرحلةهذهوتضم.سنواتثلاثبهاالدراسةومدة

ومدة،والزراعيةوالصناعيةالتجاريةالمعاهد:-أيضا

فيفيهايتخرجونمنويقبل،سنواتأربعبهاأسدراسةا

العالي.التعليممعاهد

العربيةمصرجمهوريةفيالئعليم

التالية:المراحلمنفيهاالتعليميالسلمشألف

تمثلالأولىحلقتينوتضم،الأساسيالتعليممرحلةأ-

والثانيةسنواتخمسبهاالدراسةومدةألابتدأئية،المرحلة

ثلاثبهاالدراسةومدة)الإعدادية(المتوسطةالمرحلةتمثل

الإعدأديةالمدرسة:مايلىالمتولممطةالمرحلةوتضم،سنوات

وأالعامةالثانويةالمرحلةلدخولالتلاميذوتهيئ،العامة

.المهرةنصفالعماللتخريج،المهنيالتوجيهمراكز.الفنية

المهنية.الإعداديةالمدارس

وتتشعبسنواتثلاثومدتها،الثانويةالمرحلةب-

(.رياضيات-علمي-)أدبي،العامالثانويالتعليم:إلى

ثلاثومدتهالمهرةالعماللتخريج،الفنيالثانويالتعليم

نصفالعماللتخريج،المهنيالتدريبمراكز.سنوات

تستغرقفنيةثانويةمدارسالثانويةالمرحلةوتضم.المهرة

.الأولالفنيلتخريجسنواتخص!فيهاالدراسة

س!

!!يال!بم!لملى!ماممئأ؟

لأأا!!برطلمحطثي!!6كبه!

--؟ير!ص!!هـحيماض
حمسكاأخصكا؟!"*حم!

صسصقي؟سجمشكدةح!

مصر.-طنطامدينةفىأطفالروضة

الدراسةمدةوتختلف،والعاليةالجامعيةالمرحلةج-

الكلياتالمرحلةهذهوتضم.التخصصلنوعتبعابها

دراسيين(عامينالمدةالمدىقصيرةالعلياوالمعاهد،الجامعية

.سنواتأربعفيهاالدراسةتستغرقالتيالعلياوالمعاهد

المغربيةالمملكةفيالتعليم

المراحلمنالمغربيةالمملكةفيالتعلي!السلميتألف

يعقدسنواتخمسومدتها،الابتدائيةالمرحلةأ-:التالية
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وأالأساسىالتعليمفيالثانيالطورلدخولامتحانبعدها

المتوسطة،المرحلةب.العملسوقإلىالانصراف

للتكوينفيهاالأخيرةالسنةتخصصأرئحشواتومدتها

بالمرحلةعضوياوترتبطالثانويةالمرحلةج-.المهني

الرابع)بعدتبدأحيث،سواتثلاثومدتهاالمتوسطة

إلى:أررراسةاتشعيبفيهويتبمالخامسبالصف!المتولعمط(

وإلى.الاقتصاديةالعلوماو،العصريةالادابأو،الاداب

وأوالتقنياتالرياضياتأطلابايدرسحيث،العلومشعبة

الاقتصادية،أحلوماأوالتجريبيةاالعلوأووالرياضياتالعلوم

أسظاماديالاقتصاديةالعلومشعبةأنهوهذاومعنى

علىأسلوماوأصشعبةالآدابلشعبةتتاحبالمغربالتعلجمي

شهادةع!لالحصولأضانويةاالمرحلةوتنتهيالسواء.

فيهالقبولوشرط:والعاليالجامعيالتعليمد.البكالوريا

تبعاالمرحلةمدةوتختلفأصريا،البكاعلىالحصمول

.التخصصاتل!ختلاف

الموربتانيةالإسلاميةالجمهوريةفيالئعليم

مراحل:أربعمنفيهاالتعليمىالسلميتألف

المتوسطهة-ب.!شواتلحمتومدتها،الابتدائية-أ

مشواتثلاثومدتهاأضانويةاج-.سنواتثلاثومدتها

دورالبدايةفيالثانويةالمرحلةويوازي.الشعبلختلف

-د.مشواتخمستستغرقبهاالدراسةولكنالمعلمين

لاختلافمدتهاوتختلف،والعاليةالجامعيةالمرحلة

.التخممصمات

اليمنيةالجمهوريةفيالتعليم

مراحل:أردغمنفيهاالتعليميالسلمشألف

ومدتهاالمتوسطةب-.سنواتستومدتهاالابتدائيةأ

المرحلةج.ومدنيدينيتعليمإلىوتتفرع،سنواتثلات

الدينيللنظاماستمراروهى،!شواتثلاثومدتها،الثانوية

-د.وفنىعامإلىيتشعبهناالمدنيأنغير،والمدني

والعالية.الجامعيةالمرحلة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

31برتعليموالتعليماضبية

المحكرالتعليمالإسلاميةالدولفيوالتعليمالترلية

الحامعةالتعلم

العرسةالدولحامعةالخاصالتعليم

الف!ىالتعليم

حدةعلىعرلىللدكلباسمالمعسوسةاطقالاتأيضا:والظر

.مثلا(...سوريا،المغرب،لسعوديةا)

الموضوععرعا

العردىالعالمفىالتعليمأزمة-أ

الموقع-أ

التعليماردواحية!

22

23

أ!سكالية()االديموحرا!يةالعوامل-ح

وتماوتهاالمواردضعص-د

)8691العربىالعالمفيالتعليملحركةالعامةالممو1رة-

الالتدائي؟لتعلي!فىم

أضا!يواالمتوسطالتعليمكط!

والعاليالحامعىالتعليمفي-ج

الهاشميةالأردنيةالمملكةفيالتعليم-

المتحدةالعربيةالإماراتفيالعليم-

البحريندولةفىالعليم-

التونسيةالجمهوريةفىالعيم-

الشعبيةالديمقراطةالجزائرجمهوريةفىالتعليم-

جيبوتىجمهوريةفىالتعليم-

السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليم-

السودانجمهوريةفىالتعليم-

السوريةالعريةالجمهوريةفىالتعليم-

الديمقراطيةالصومالجمهوريةفيالتعليم-

العراقجمهوريةفيالعليم-

غمانسلطنةفىالتعليم-

فلسطينفىالعليم-

قطردولةفىالعيم-

الكويتدولةفىايعليم-

البنانيةالجمهوريةفىالتعيم-

لافىالعليم-

العربيةمصرجمهوريةفىالتعليم-

المغربيةالمملكةفيالتعليم-

الموريتانيةال!!لاميةالجمهوريةفىالتعليم-

اليمنيةالجمهوريةفيالتعيم-

أسئلة

المقالة؟هذهفىاحعربيةااللادعرفصكيف

المقالة؟هدهفيعولحالذيالتعلي!مفهومما

فيمسيرتهاعلىالعربيةالدولتحتلهالذيالجعرافيالموقعأثرما

والحاضر؟الماصى

والمعاصرةللأصالةبالسمبةالنطروحهاتتحتلفكي!اشرح

العرلية.الدوللي

الدولفيالتعليميالتعيرع!الديموجرافيةالعواملأترما

.تقوللماأمتلةادكر..العرلية؟

!عالتفاوتهذاأثرما.العربيةاللاد!يالمواردتتفاوت

اضعليم؟ا

بأربعغيرهعنيتميزالتعديمأنواعم!نوعالكبارتعليم

بمحضالمتعلمونفيهينتظم،طوعيأنها-:خصائص

وتدلإلزاميا.ليسالعالمبلادمعظمفيفهو،اختيارهم

العقوباتوتوقيعالإلزامفشلعلىالدولمنكثيرخبرات

تفرغاالمنتظمونلهيتفرغلاتعليمأنه2-الكبار.تعليمفي

تعليمأنه3-.الوقتبعضفيهينتظمونوإنماكاملا،

حكومية.وغيرحكومية،شتىمؤسساتوتموله،تنظمه
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السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليمخطةمنأساسىجزءالكبارتعليم

بالمجتمع.لل!هوض

الإلزامىالتعليمسنتجاوزمنفيهينتظمتعليمأنه4-

القراءةالأميينتعليمالتعليمهذاإطارفيويدخل،الأساسى

.والحسابوالكتابة

وفقاالكباربمتعليمأنماطتختلفالكبار.تعليمأ!اط

التيالجماعاتأوالأفرادمستوىأ:التاليةللاعتبارات

لمالذينبالأطفالتبدأالفئاتهذهأننجديخدمها،

منتسربواالذينأو،الإلزاميالتعليمفيالمدأرستستوعبهم

وأ،مختلفةلأسباببهالتحاقهمبعدالابتدائيالتعليم

الفئاتهذهتتصاعدثم.التعليمفرصفاتتهمالذينالأميين

والموظفين،المهنىالتدريببرامجفيينتظمونمنلتشمل

وأللتنشيطبرامجصورةفيالختلفة،العملقطاعاتفي

الرأسيالتقسيمهذاوينت!.التحويليالتدريبأوالتجديد

2-احتياجاتالعليا.الدراساتبرامجفىينتظمونبمن

القرأءةلتعليمبرنامجايكونفقديخدمها،التيالفئات

وأ،الصحيةللتوعيةأو،الحسابيةوالعملياتوالكتابة

للتدريبأو،والطفولةالأمومةلرعايةأو،الزراعيللإرشساد

وقد،التمريضمهاراتأووالتشييد،البناءمهاراتعلى

الوعيمستوىرفيبهيراداجتماعيابرنامجايكون

تحسينفىالمشاركةعلىوحفزهمللأفراد،الاجتماعى

المجتمعفيأوالأسرةفيأو،العملموقعفيالأوضاع

تقدمالتيوالأجهزةالمؤسساتلنوعيةوفقا3-.بعامة

المؤسساتمنكبيراعددانجدحيثوذلكبمالخدمات

مهامهامنجزءاأوالأساممية،مهمتهاالكبارتعليمتعتبر

خدمةأقعسام:المؤسساتهذهفيويدخل،الأساسية

الوزاراتفيالمهنيالتدريبوأقسام،الجامعاتفىالمجتمع

الاجتماعية،الشؤون،الزراعة،الصحة،)الدفاعالختلفة

الصناعيةالشركاتفيالتدريبومراكز(الصناعة

ومؤسسات،العماليةوالجامعات،التجاريةوالمؤسسات

الشعبيةوالمؤسسات،العمالواتحادات،العماليةالثقافة

والأمومة.الطفولةرعايةومراكز،الخيريةكالجمعيات

الكبارتعليمأهدافتختلف.ووظائفهأهداف

والاقتصاديةوالتاريخيةالسياسيةللأوضاعتبعا؟ووظائفه

وتبعا،مجتمعكلفىالقائمةوالتقنيةوالتعليميةوالثقافية

المجتمعويتطلعالآفراد،ينشدهاالتيالمستقبليةللتطلعات

وهذا.الختلفةوالحرفوالوظائفالمهنفيتحقيقهاإلى

بالنسبةعليهامتفقووظائفأهدافهناكليعستأنهيعني

الأدبياتمراجعةفإنهذا،منوبالرغمالكبار،لتعليم

وظائفثلاثإلىتشيرالكبارتعليممجالفىالحديثة

وفيموقعأيفيالكبارتعليمبهايضطلعأنيجبأساسية

تعليميسيرانبمعنىبمالذاتيالنقد-ا:وهيمجالأي

ومواضعالقوةمواطنيعرفأنإلى،فيهينتظملمنالكبار

العمل،موقعوفي،الأسرةفي،لدورهأدائهفىالضعف

تعليميزودأنبمعنى؟الذأتيالتسيير2-.المجتمعوفي

العلاقاتونمط،والمهاراتبالمعارففيهينتظمونمنالكبار

التيوالأجهزةالأدواتومع،الاخرينومع،الذاتمع

تعودبصورةبهمالمنوطةالأدوارأداءعلىقادرينتجعلهم

المجتفوعلىمعها،يعملونالتيالجماعةوعلى،عليهم

الانتظامقبليحققونهاكانواالتيالفوائدمنأفضلبفوائد

ذاتية،بدوافعبهمالمنوطةبالمهاميقومواوأن،البرنامجفي

الذاتصيانة3-.الذاتتحسينومحاولةالفهمإلىتستند

فيسعىواجباتهالكبيريعرفأنبمعنىبماجتماعيسياقفي

فيحرصألاخرين،وحقوق،حقوقهيعرفوأنأدائها،إلى

تعاونهالتي،المشروعةالديمقراطيةبالوسائلاستيفائهاعلى

والاجتماعية.الفرديةذاتهصيانةعلى

منالمعقدالخليطهذاإزاءالكبار.تعليمإلىالمدخل

محددةمداخلعنالحديثيصعبالكبار،تعليمأنماط

فيه،تنتظمالتيالفئاتلاختلافن!االكبار،لتعليم

التيالفئةكانتوأيا،إليهمتوجهالتيالبرامجواختلاف

فإن،برامجهاختلافومعالكبار،تعليمإليهايوجه

مدخلأيأنتؤكدالحديثةالدراساتونتائجالأدبيات

نأ-ا:التاليةالشروطفيهتتوفرأنيجبالكبارلتعليم

وتحديد،البرنامجتصميمعندالاعتبارفييؤخذ

العقلىالنضجأثر،تقديمهوسائلواختيار،محتوياته

منفإنولذا،للكبار.السابقةوالخبراتوالاجتماعي

الصغارتعليممجالفيالتعليموأساليبالمعارفينقلون

يصيبجسيماخطأيرتكبونالكبارتعليممجالإلى

نأ2-.التعليممنالتسربإلىويدفعهم،بالمللالكبار

علىوإجراءاتهومحتوياتهأهدافهفيالبرنامجيؤسس!

والوجدانيةالمعرفية:المتعلمينباحتياجاتموثقةمعرفة
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إرضاءإلىالبرنامجيهدفوأن،والاجتماعيةوالمهارية

تصورهموتدعيم،لاهتماماتهموالاصعتجابةالكبار،ميول

فيالقوةمواطنعلىيركزوأن،لذواتهمالإيجابي

والقصورالعجزمظهاهرعلىالتركيزمنبدلاالمتعلمين

وعبر،البرنامجبدايةمنذالكباريشعرأن3-.لديهم

وسريعة،انيةأغراضاخلالهمنيحققونأنهم،مراحله

فىالتركيز-مثلا-الأمييناتعليمفيمفيدايكونفقد

ي!خبودكيفتعليمهمعلى،للبرنامجيالأولىاللقاءات

البرنامجرلتقسيمالعنايةأيضامفيدايكونوقد،أسماءهم

المراحلفيالنجاحيؤدي،ومتعددةقصيرةمراحلإلى

التالية.المراحلفيوأعمقأكبرنجاحاتإلىمنهاالأولى

إمكاناتهماممتغلالعلىالكبارتعليمفييعتمدأن4-

العمل،وفيالحياةفيوخبراتهم،وألاجتماعيةالعقلية

الفعليالنشاطعلىالتعليمجوهريقومأنيقتضيوهذا

ي!صنأنيعنىوهذاالتعلما،فيالكباريمارسهالذي

تكييفيتموأن،عليهممفروضاقدراوليسالبرناممرنا،

أحسباراآراءمنتستقيالتيالراجعةللتغذيةتبعاالبرنامج

التعلما.فيوممار!شهم

يعلما!أطريقةااختياريتوقفالكبار.تعليمطرق

والمستويات،ومضامينهأضعليمااأهدافعلىالكباربها

للكبار،والنفسيةوالمهنيةوالاجتماعيةوالثقافيةالمعرفية

والمناقشة،،المحاضرة:شتىطرقالكبارتعليمفيوتستخدم

بعدمنوالتعلم،بالمراسلةوالتعلمالأدوار،وتمثيلوالحوار،

والمباريات،الحاسوببمعاونةوالتعلم،والمذياعبالتلفاز

وأعمالقطاعاتفىالوا!تحاكيالتيوالمواقفص،التعليمية

التعليماليوميالعولخلالمنوالتعليم،مختلفةومهمات

العمل.رأسعلى

مراجعةتؤكدالكبار.تعليمفىالنجاحسمات

أنال!جارتعليممجالفيونتابالبحوثالحديثةالأدبيات

يلي:بمايتسمأسحبارأتعليمافيالناجحالتعليميالموقف!

فيبالتعليمالعامالاهتمامم!حاسايمتلالأميةومحوالكبارتعيم

ية.السعود

المتعلمينحاجاتعلىالتعليميالموقفأ-بناء

شسمأن2-.لقدراتهمملائماي!صنوأن،واهتماماتهم

استعلاءعنوالعزوف،الشكليةوتجنببالصسداقة،الموقف

فعالةبطريقةالكباريسهمأن3-.المتعلمينعلىالمعلم

التعلمأنالمعلمونيستيقنوأن،التعلمعمليةفيونشطة

تيسيرعلىيزيدلافيهادورهموأن،بحتةذاتيةعملية

وفتح،التعلمعمليةمزاولةمنالمتعلمينوتمكين،التعلم

تستغلأن-4.المتعلمينبعضأمامتغلققدالتىالأبوابا

فيالمترأكمةوخبراتهمالكبارمعارفالتعليمىالموقفشي

والخبراتالمعارفتلكتكونوأن،البرابالخاصةأ!مجا

المتعلمونيحرصأن5.التعلممصادرمنمصدرا

بالرابطةالمتعلمينإشعارعلى-مباشرةوغيرمباشرةبطرق

نأ6-البرنامقوأهدافيبذلونهالذيالجهدب!تالوثيقة

الفروقلمواجهةالكبارتعليمفيتستخدمالتيال!رتتتعدد

وفي،والاهتماماتالقدراتفيالمتعلمينب!!الفردية

تقويميكونأن7-.أضقافيةواوالمهنيةالمعرفيةالخلفية

والمتعلمين.المعلمبينتعاونياعملاالمتعلمينإنجازات

مجالآالكبارتعليمكانإذاالكبار.تعليبمفيالتقويم

الإنجازتقويمأساليبفإن،أضعليماأنواعمنغيرهعنمتميرا

تستخدمالتيالأساليبعنمتميزةأيضئاتكونأنيحبفيه

وهناك.عامبوجهالنظاميالتعليموفيالصغارتعليمفي

مايلي:أبرزهامنالكبار،تعليمتقويم،عملياتتحكممبادئ

ومجموعةالكبير،المتعلمبهيضطلعالذيالذاتيالتقويم-أ

نأيجب2-.الاخرينتقويممنكثيراأفضلالمتعلمين

والتقديرالملاحظةلتشملالكبارتعليمفيأضقويماطرقتتعدد

العمليةوالاختبارأت،التعليملعوائدوالكميالنوعي

نأ3-.والافتراضيةالواقعيةالمواقف!واختبارات،الإسقاطية

بمعنى،البرنامجنسيجفيأسامحياجزءاالتقويمعملياتتكون

الموادواستخدام،التعليمعمليةمنجزءاالتقويميكونأن

عملاالتقويميكونوأنالأدأء،عملياتومتابعة،والأجهزة

?!--!!؟ص!،3-!بم

الأميةلمحاربدالحتيخةالجهودبررتحيتالححري!،دولةفيالكبارتعليم

علي!.والقصاء

لا
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يجب-4.الختلفةوحداتهوفىالبرنامجمراحلعبرمستمرا

أكثرالتعليميفرزهاالتىالنتائجبتقديرمعنئاالتقويميكونأن

-5.البرنامجفيبذلتالتيالطاقاتبحساباتعنايتهمن

تتحققالتيالأهدافتتحولوأن،التقويمعملياتتتدرجأن

أهدافلتحقيقوسائلإلىالأولىالتعليمبرنامجمراحلفي

منها.أعلى

صلةذاتمقالات

التعلمالأمية

الفنىالتعليموالتعليمالتربية

تيربمنواسعةنوعيةيشملتعديمالمثكرالمج!

التعلمالأطفاليبدأإذ،الأطفاللصغارمخططةتعليمية

علىكبيرااعتمادايدرسونهماويعتمدالميلاد،عند

الطفل.تطورعنخبراتالمبكرالتعليمويوفر،خبراتهم

أصغر.أوالخامسةسنفيالسنصغارتعليمويبدأ

مننوعيةأطفالهم-القرونخلال-الوالدانأعطىوقد

ومدارسالأطفالروضاتوفرتكما،التعليميةالخبرات

رسميتدريبأولعشرالتاسعالقرنبدايةفيالحضانة

الصغار.للأطفال

الخبراتمعظمفيهتكتسبالذيالمكانهو.البيت

التلفازيةوالبرامجواللعبالكتبتسهمحيث،التعليمية

الصغار.للأطفالقيمةتعلمبخبراتالتعليمية

للأطفالمخططةتعليميةخبراتتقدم.الحضانةمدارس

وهم،الأسبوعفيقليلةلساعاتالمدارستلكيرتادونالذين

ويحضر،سنواتأرلغوثلاثبينأعمارهمتتراوحأطفال

مجموعاتأوالحضانةمدارسإلىالأطفالصغارمنكثير

العمل.فيأهلوهميكونبينما،اللعب

القدراتمستوىيرفعالمبكرالتعليمأنالمربونويعتقد

كلإن،للطفلوالاجتماعيةوالجسمانيةوالذهنيةالوجدانية

فالطفل،الأخرىالأنواععلىيعتمدالقدراتهذهمننوع

الذهنىنموهيتأخرقد،الوجدانيتطورهيهملالذي

نأالراشدويستطع.لذلكنتيجةوالجسمانىوالاجتماعي

مشاعرفهمعلىبمساعدتهللطفلالوجدانيبالنمويرتقي

ليفكرواتشجيعهميتمحينذهنياالأطفالينموكما.الناس

ويرفع.واللغةالافكاروليستخدمواتصويرياخيالياتفكيرا

درجةمنالتامةوالراحةالصحيوالغذاءالإيجابياللعب

يعملحينألاجتماعيالتعلمويحدث،الجسمانىالنمو

معا.ويلعبونالأطفال

الجسماالنمووكذلكللطفلالعقلىالنموترقيةفييساعدالملبكرالتعليم

الملاحظة.قوةوكذلك،اسذاتياالتعبيروترقية

والأعين،الأيديتساسقلتنميةمهمتدري!والتلوين.والاجتماعيني
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ذإ،الخبرةبطرية!أفضلبدرجةالصغارالأطفالويتعلم

حسماتمثلالتيالكلماتمعنىإدراكأ،يستطعونإنهم

الشخصكمىالاهتماممنكثيرإلىيحتاجونوهما.حالةأو

فعالة.لصورةليتع!موا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اطدرسهالأطفالاروضةوالتحليمالزية

طريقة،موشسورياطفاامدرسة،ولالحضا

(.ال!عاقاتعلى)التعلصالمعاقونانظر:.المعاقينتعليم

التشفير.ان!:.علم،لتعميةا

يرمزدينيا.طقسابوصفهبالماءرمزياغتسالالتعميد

وهو.جديدةحياةوبدءالذنوبوغسلللتطهرالتعميد

منكثيرالكن.النصرانيةالديانةفيكبرىلأهميةيتميز

مشابهة.طقوساتتضمنالأخرىالديانات

متبعةأخعميد،باتقريباأضصرانيةاالكنائسجميعتقوم

بنعيسىالمسيحوتعليماتالمعمدانيوحنانموذجذلكفي

الجديد.العهدفيماوردتحعسب،بولوالقديسمريم

يعبرالذيالرئيسيالطقسالتعميدالكنائسأغلبتعتبر

النصراني.المجتمعفيالشخصدخولعن

يصرح،النصرانيللتعميدالنموذجيالطقسفي

بالمسئكليسى.بإيمانه،تعميدهيجريالذيالشخص

بالتصريح،العرابونوهمالكفلاء،يقومأنويمكن

ينطق،الأحوالأغلبفي.الأطفالعننيابةبالإيمان

الماءويس!بالتمخصاسمذلكبعدالكاهنأوالقس

وأ"القدسوالروحوالابنبالأباسمأعمدكأنا"قائلا

حفلةأثناءالأطفاليسمىماوغالئا.مشابههكل!ت

التعميد.

النصرانية.كنائسبينوإجراءاتهالتعميدمعنىيختلف

الأنجليكانية،الكنائستعتبر،المثالممبيلعلى

والميثوديستية،،واللوثرية،الشرقيةوالأرثوذكسية

وأمقدساسراالتعميد،الرومانيةوالكاثولي!جة،والإصلاحية

وأيعطيالتعميدفإنالكناش،لهذهوطبقادينيا.طقسا

عنالن!بصرف،الشخصفيالإلهيهالنعمةيجسد

فهمأرزلكوكنتيجة.أسذلكالفردإدراكعدمأوإدراك

هذهمعظمتقوم.أخ!تالبايعمدونكماالأطفاليعمدون

تمارسبينماالتعميد،ماءرشأوبسكبعادةالكنائس

)تغطيسالغمرعمليةالشرقيةالأرثوذكسيةالكنائس

الماء(.فيالشخص

يجبالتعميدبأنوالمشابهةالمعمدانيةالكنائستعتقد

بالمسئبالإيمانوعلنياختياريتصريحعقبيتمأن

منالسنصغاريعمدونلافإنهمابالتاليمخلصا.بوصفه

التصريح.هذامثلمغزىيدركونلاالذينالأفراد

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةأيضا:انظر

أملاكأيةأووثيقةأومندأوعقدالمشروطالدمهد

عندالمستفيدإلىليسلمهأصثثاشخصأسدىتودع،أخرى

حاملأوبضامنالملكيةحام!!ويسمى.معينشرطتنفيذ

ملكيةالاتفاقأطرافأحديعطىوعندما.المشروطالتعهد

فيالثانيالطرففإن،المشروطالتعهدحاملإلىصكاأو

ونتيجة.الاتفاقشروطتنفيذنحوبأمانيشعرقدالاتفاق

فيتعهداتهلتنفيذسيتشجعالاخرالطرففإن،لذلك

بينوسيطالحقيقةفيالمشروطالتعهدوحامل،الاتفاق

الذيالاخروالوفللتعهدالمودعالطرف،الطرفين

الملكيةأمابعد.فيماالمودعةالملاجةأوالتعهدسيتسلما

إلاإعادتهايمكنفلا،المشروطالتعهدحاملأسدىالمودعة

الطرفين.كلابموافقة

نأيتوهمأويزعمالإنسانأعضاءعدىتعدقتميمةالتعويده

أيضاوتعرفعنقهحولالمرءيلبسهاأنيمكن.سحريةقوةلها

منتحميهمالتعويذاتأنالناسبعضيتوهم.الحجابباسم

مادةأيةمنالتعويذاتصناعةتتم.والشعوذةوالمرضالشر

التعويذاتالحجر.منمصنوعمنهاالكثيرول!ش،كانت

مملوءةصغيرةقماشيةجيوبشكلعلىمصنوعةالأخرى

قطعةأولسنيمكنوأحيانا.مؤثرةقويةتكونأنيفترضبمادة

لبعضفإنوكذلك.تعويذةتستعملأنخشبأوقرن

الهلاأ!.مث!!رمزياشكلاأخعويذاتا

قبيلمنويعدها،الأوهامهذهمثللايقروالإسلام

.الشركمنالقريبةالخرافة

السحر.:أيفخاانظر

المحكمةتأرالذيالمالمقدارقانوناتعنيالتعويضاى

حقوقه،انتهاكفيتسببآخرلشحصبتأديتهماشمخصا

علىيجب،التعويضاتأداءيتموحتى.معهعقداخرقأو

بسببحيفأوخسارةضحيةكانأنهيثبتأنالمدعي

لعقد.خرقهأوإه!الهأو،الشخصذلكارتكبهخطأ

والعامةالمعادلة:التعويضاتأنواعأهمبينومن

كذلكالمعادلةالتعويضاتوتعرف.والتأديبيةوالاسممية

ضرروقوعحالةفيتعويضهاويتم،الخاصةبالتعويضات

بسببضررلهاوقعمميارةإصلاحثمنكدفع،فعلي

معادلة.الأحيانغالبفيالتعويضاتوتكونممير.حادثة

أذىعلاماتوجودطريقعنالعامةالتعويضاتوتقدر

ضرروقوعحالةفىفيهاالحكمويتم.معاناةبسببهاوقع
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وهما،الشفويوالقذفالطعنحالتىوفي،لثمخصي

سمعةأنكيفشبينأنفيهماالصعبمنيكوناللتان

فيآخرشخصطرفمنمنهاالنيلتمقدما،شحخص

الاسمية،التعويضاتأما.خاطئةلبياناتاستعمالهحالة

يتعرضالتيالحالاتفيتقدمصغيرةرمزيةتعويضاتفص

.بأذىيصابأندونولكن،حقوقهلانتهاكشسخصفيها

بهذهمبدأعلىصراعفيهايقعالتىالحالاتتعسويةوتتم

الطريقة.

تفرضغرامةالواقعفيفهي،التأديبيةالتعويضاتأما

التعويضاتإلىبالإضافةتؤدىوهي،المعتديعلى

قصد.عنبشخصضرراالمعتدييلحقحينالأخرى

قياسبكيفيةلتعلق،القانونفيمعقدةقواعدوهناك

وتتغيرسابقا.فيهاالمحكومالحالاتألمساسعلىالتعويضات

،الظروفلاختلافوتبعا،الحالاتحعسبالتعويضات

بالمالقياسهايصعبعناصرالتعويضاتتتضمنوقد

.والمعاناةكالألم

الضرر.،التهاون:أيضاانظر

نئةتمارلهماهوالقانونمشاريعتعويق

منالديمقراطيةالدولفى،التشريعيةالهيئةفىالأقليات

اتخاذتعطلأوإعاقةبهدفالموسعةللمناقشةاستخدام

فئةمنالأعضاءويلقى.مقترحةمذكرةحولإجراء

أسماءبتلاوةفيهايطالبون،طويلةخطباعادةالأقلية

وغيرمنها،جدوىلااقتراحاتويقترحون،الحاضرين

المذكرةهزيمةيستطيعونوهم.التعطيلوسائلمنذلك

للتصويت،طرحهادونالحيلولةا!متطاعواإذاالمقترحة

الأغلبية.أيدتهالوحتى

على-المتحدةالولاياتفىالشيوخمجلستقاليدومن

ويستيمالمحدود.غيرالنقاشبابفتح-المثالممبيل

ويمكن.مقاطعةدونيتحدثأنالمجلسفيالعضو

إلىالوصولطريقعنالتعويقعمليةين!أنللمجلس

نظامتطبيقطريقعنأوالمعوقينمنرسميةغيرتسوية

عامالنظامهذاأقروقد.الجدللإنهاءالمناقشةإقفال

حالةوفى.ام869وام979عامىفيودعمام179

ذلك،علىالتصويتإلىيلجأالمناقشةإقفالنظامتطبيق

أخماسثلاثةأيعضوا06أصوأتعليهللموافقةوتكفى

ساعةعضوكليعطىحيث،الشيوخمجلسأعضاء

القانونيمنع.كذلكالمذكراتمعظمفيللنقاشواحدة

اتخاذويجب.كثيرةتعديلاتإدخالمنالمجلسأعضاء

تطيقمنساعة03مدىفيالمذكرةبشأننهافبقرار

إعاقاتإيقاففيمكنحالأيةوعلى.المناقشةإقفالنظام

عن،الشيوخمجلعي!قوانينحسبالمقترحةالتغييرات

الأعضاء،أصواتثلثيتمثلأغلبيةعلىالحصولطريق

بأصواتهم.ومدلينحاضرينيكونونالذين

عارضام629،ام179بينالواقعةالفترةفى

سجلتالمعارضةوهذه،المدنيةالحقوقمذكرأتالجنوبيون

طبقالسنواتهذهوخلال.التعويقعملياتمعظممراحل

الحاضروقتناوفى.فقطمراتأربعالمناقشةإيقافنظام

روتينيبشكلالمناقشةوإيقافالتعويقعملياتتحدث

.للمذكراتواسعنطاقعلى

مأ649عامالمدنيةالحقوقلمذكرةالتعويقواسشمر

إيقافنظامإقرارمنذمدةأطولوتعديوما،75مدة

الشيوخمجلسأعضاءمنبضعةأنحدثوقد،المناقشة

عمليةفىأكثرأويومنصفاستغرقواالمتحدةالولاياتفي

التعويق.

ادكريمادقرانسورمنالتغابنسورةسور؟.،الثغابن

.والستونالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

لقولهالتغابنتسميتهاجاءت.ايةعشرةثمانيآياتهاعدد

.9:التغالناللغابن*!يومذلكالجمعليوميجمعكميوم)تعالى

مكةأهلمنرجالأأنالسورةهذهنزولوسبب

فمنعهمع!ط،النبيإلىيهاجرواأنوأرادواأسلموا،

ولا،إسلامكمعلىصبرنا:وقالوا،وأولادهمأزواجهم

اللهفأنزلالهجرةوتركوا،فأطاعوهم،فراقكمعلىلناصبر

عدواوأولادكمأزواجكممنإنآمنواالذينأيهايا):تعالى

.41:التعابنفاحذل!هم!لكم

بالتشريع،تعنىالتيالمدنيةالسورمنالتغابنسورة

العقيدةأصولتعالجالتىالمكيةالسورجوجوهاولكن

الإسلامية.

وآثار،وعظمتهاللهجلالعنالكريمةالسورةتحدثت

والإنسان،بربهالمعترفالإنسانموضوعتناولتثم،قدرته

الماضية،بالقرونالأمثالوضربت.اللهبالاءالجاحدالكافر

منبهاحلوما،اللهرسلكذبتالتي،الخاليةوالأم

وضلالهم.وعنادهملكفرهمنتيجةوالدمار،العذاب

بهأقرمنه،لابدحقالبعثأنعلىالسورةوأقسمت

وطاعةالىبطاعةالسورةوأمرت،أنكروهأوالمشركون

حذرتكما.اللهدعوةعنالإعراضمنوحذرت،رسوله

يمنعونماكثيرافإنهموالأولاد،الزوجاتبعضعداوةمن

بالأمرالسورةوختمت.والهجرةالجهادعنالإنسان

الشحمنوحذرت،دينهلإعلاءاللهسبيلفيبالإنفاق

ابتغاءاللهسبيلفيالإنفاقالمؤمنصفاتمنفإن،والبخل

الله.سبيلفيالجهادشووهو،مرضاته

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره
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بفطورتستمتعأعلاهالصورةفيالتيوالأسرة.الجسميحتاجهاالتيالطعامموادلكلالإسسانترودلهي،الصحيةالتغديةممتاحاللتوازنةالوجبة

الأطعمة.هدهمنكمياتعلىاليوميةالوحةتشتملأنيج!.وحلي!وحبرالقمحورقاقفواكهعلىيحتوي

التغذلة

الجسم.يستخدمهوكيفبالطعاميتعلقعلمالتغذيئ

الحية-الكائناتكلمثلذلكفىمثلهم-الناسويحتاج

ليعيشوا.طعامإلى

عمللكللالطاقةالإنسانيمدانوالشرابفالطعام

.سباقفيعدواأم،لكتابقراءةذلكأكانسواءيؤديه

إليهايحتاجالشبالموادالإنسانيزودالطعامفإنكذلك

ينظمولكي،أنسجتهوإصلاحجسمهبناءأجلمنجسمه

وأجهزته.أعضائهعمل

!الوجبة.مباشرةصحتناعلىغذاءمننأكلهويؤثرما

أنهاكماالأمراضببعضمئالإصابةعلىتساعدالصحية

غيروجبةوأية.أخرىأمراضمنالشفاءعلىتساعد

قدمختلفةأمراضمخاطرمنتزيدمناسبةغيرأوصحية

أفضلالمتوازنةالمتناسقةالوجباتوتناوأ!.الإنسانتصيب

إليها.يحتاجالتيالأطعمةكافةالجسمتلقىلضمانطريقة

اليوميةالوجبةبأنوأخصائيوهاالتغذيةخبراءويوصى

بينمنالأطعمةمنمعينعددعلىتشتملأنيجب

الفواكه2-الخضراوات-أ:هيخمسمجموعات

الحليب-4القمحيةوالمأحصلاتوالفطائروالأرزالخبز3

والسمكوالدواجناللحوم5والجبنالزباديواللبن

.والمكسراتوالبيض)البسلة(،والبازلاءالجافةوالبقول

الطعامخدماتالتغذيةمجالفيالعاملونوينسق

،بالمستشفياتالمرضىوجباتيخصصونكما،المدرسي

أنظمةويديرونللأفراد،التغذيةفىاستشاراتويقدمون

والصحة،الوجباتبينالعلاقةيفحصونكماعالميةغذاء

وتوزيعهاالأطعمةتعبئةلتحسينطرتعنويبحثون

.جديدةأغذيةيبتكرونوكذلك

الطعامالجسميستخدمكيف

يحتاجهاالتيالخاصةالكيميائيةالموادبعضالطعاميوفر

الغذائية)الموادالمغذياتتسمىالتيالموادهذه.الجسم

تزود-أ:التاليةالثلاثالمهاممنأكثرأومهمةتؤدي
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تعمل2-وصيانتها.وإصلاحها،أنسجتهلبناءبموادالجسم

أيضاتعمل3-.عملياتهتنظيمعلىالجسممساعدةعلى

الطاقةإلىحاجةفيفالجسم.بالطاقةالجسميزودوقودا

وظائفه.بجميعليقوم

طريقعنمغذياتإلىالطعامتحويلعلىالجسميعمل

الطعاممضغوأثناء.الفمفىالهضمويبدأ.الهضمعملية

الاطعمةتفتيتفيويبدأ،الطعامأجزاءاللعابيرطب

الأطعمةمنالقفوأمثالهورقاقالخبزمثلالنشوية

خلالمنبلعهبعدالطعاموينتقل.الجافةالمعجنةالقمحية

المعدةوفي.المعدةإلىتؤديأنبوبةطريقعنالمريء،

العصارةتسمىهاضمةبعصارةجيداالطعاميخلط

اللحوممثلالأطعمةهضمالعصارةهذهوتسرع.المعدية

والحليب.والبيض

منالكيموس،ويسمىجزئيا،المهضمومالطعامويمر

تقومالأمعاءوفى.الدقيقةالأمعاءداخلإلىالمعدة

الطعامتفتتحيث،الهضمعمليةبتكملةأخرىعصارات

.الدمإلىالأمعاءجدرانعبرتمرجزيئاتإلى

فيوالأنمسجةالخلاياعلىالمغذياتبتوزيعالدمويقوم

لإنتاجالمغذيةالموادتفتيتيتموهناك.كافةالجسمأنحاء

عملياتلتنظيمأو،أنسجةبناءفيلتستعملأو،طاقة

وبعضهاالجسمفيالمغذياتهذهبعضوتخزن.كيميائية

المغذياتهذهمعظمولكن.ومراتمراتيستخدمالآخر

الخلايافيتستخدمعندماكيميائيةتغيراتتصميبها

تدخلنفاياتالكيميائيةالتغيراتهذهوتنتج.والأنسجة

.الدممجرىفي

منالدمتنقيالتيالكلىإلىالنفاياتبعضوتحمل

وبالإضافة.البولفىالنفاياتهذهالجسمويود،النفايات

النفاياتبعضتنقىالأخرىهيالكبدفإنذلكإلى

فيالصفراءوتخزنالصفراء.يسمىسائلفيوتكثفها

عمليةفيلتساعدإليهاالحاجةأوانيجيءحتىالمرارة

الدقيقة.الأمعاءفىالصفراءبتفريغالمرارةتقومثم.الهضم

معالغليظةالآمعاءإلىالصفرأءمنتبقىمايمرهناكومن

الدقيقة.الأمعاءفيتهضملمالتيالطعامأجزاء

الأملاحمنقليلةوكمياتالماءالغليظةالأمعاءتمتص

منغيرهامعالمتبقيةالمادةوتكون.النفاياتهذهمن

وهيالأخيرةالنفاياتالغليظةالأمعاءفيالموجودةالبكتيريا

الجسم.منيستبعدالذي،الغائطأوالبراز

المغذياتأنواع

الكيميائياتآلافعلىنأكلهاالتيالأطعمةتحتوي

الأهميةذاتالكيميائياتعددفإنذلكومع.الختلفة

.عشراتبضعتتجاوزلاصحتناعلىالحفاظفيالقصوى

منعليهانحصلأنيجبالتيهيالمغذياتوهذه

نستهلكها.التيالأطعمة

مجموعاتستإلىالمغذياتالتغذيةعلماءيصنف

-4الدهون3-الكربوهيدرات-2الماء-أ:رئيسية

وتسمى.الفيتامينات6-المعدنيةالمواد5-البروتينات

الجسملأنالكبرىالمغذياتالأولىالأربعالمجموعات

فإنالأخريانألمجموعتانأما.كبيرةبكمياتإليهايحتاج

تسميانولذلكفقط،قليلةبكمياتإليهمايحتاجالجسم

.الصغرىالمغذيات

يتكونالجسملأن،كبيرةبكمياتإليهيحتاجوالماء

%05حواليفإنالعادةوفي.المادةهذهمنبعيدحدإلى

الماء.منيتكونالإنسانجسموزنمن75%إلى

الموادمنكبيرةكمياتإلىالجسمويحتاج

المغذياتهذهلأن،والبروتيناتوالدهونالكربوهيدراتية

،بوحداتالأطعمةفيالطاقةوتقاس.بالطاقةالإنسانتزود

الطاقةكميةهوالحراريوالسعر.الحراريالسعرتسمى

منواحدجرامحرارةدرجةلرفعالجسمإليهايحتاجالتي

الواحدسعرالكيلوويساوي.واحدةمئويةدرجةالماء

.الحراريالسعرانظر:سعر.0001

إليهايحتاجوالفيتاميناتالمعدنيةالموادأنمنوبالرغم

منكغيرهاتماماللصحةحيويةأنهاإلاقليلةبكمياتفقط

يحتاجوالفيتاميناتالمعدنيةفالموأد.الأخرىالمغذياتأنواع

وظائفوتنظيم،الأليافعلىوللحفاظللنمو،إليها

الجسم.

العيعشفباستطاعتنا،المغذياتأهمكانربماالماء.

ولكننا،أسابيعلعدةالأخرىالمغذياتمنأيبدون

تقريبا.فقطواحدأسبوعلمدةماءبدونالبقاءنستطيع

والمحلول.حياتهأعمالكللتنفيذالماءإلىيحتاجفالجسم

إلىوحملهاالأخرىالمغذياتإذابةعلىيساعدالمائى

تحولالتيالكيميائيةوالتفاعلات.كافةالأخرىالألياف

فيفقطتحدثللأليافبانيةموادإلىأوطاقةإلىالطعام

النفاياتلنقلالماءإلىالجسميحتاجكذلك.المائيالمحلول

أيضا.وللتبريد،بعيدا

لتر4.2حواليالبالغالشخصيستهلكأنويجب

المرطباتتناولطريقعنذلكيتمأنويمكنيوميا.ماء

طعامنا.فيالذيالماءأونشربهاالتي

السكرأنواعكلعلىتحتوي.الكربوهيدرات

الرئيسيبالمصدرالأحياءتمدالتيوهي،والنشويات

بحوالىالجسمالكربوهيدراتمنجرامكلويزود.للطاقة

حرارية.سعرات4

.ومعقدةبسيطة:الكربوهيدرأتمننوعانوهناك

تركيب،سكرياتوكلها،البسيطةوللكربوهيدرات
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تشتملالتيالمعقدةأممربوهيدراتاوأما.بسيطجزيئي

تعقيدا،وأكثرأكبرالجزجيتركيبهافإنالنشوياتعلى

لبعض.بعضهامتصلةكربوهيدراتعدةمنوتتكون

والسكر.كربوهيدراتعلىالأطعمةامعظماوتحتوي

أبيضعاديسكروهوالسكروز،هوالططمفيالرئيسي

فييوجداللاك!وزهومهمآخرسكروهناك.بنيأو

،الحلاوةفيغايةسكروهوالفروك!صزوهناك.الحليب

.الخضراواتمنكثيروم!كهالفوامعظمامنيستخرج

والخبزالفاصوليا،نشوياتعلىتشتم!انتيالأطعمةومن

الشامية،أ!ذرةواالإفطار()حبوبالقمحيوالرقاق،بأنواعه

منغيرهماوأحشعيريةواكاط!صزنةالنشويةوالمستحضرات

)البازلاء(والبسلة،أ!دقيقامنتصنعالتيالمماتلةالأطعمة

لبطاطس.وا

للجرامويمكن.الكثافةعاليللطاقةمصدر.الدهون

حرارية.سعرات9مقدارهبمايزودأنأررهونامنالواحد

جلي!روليسمىممحولمنالدهونأنواعكلوتتكون

الدهنية.الأحماضتسمىأحرىوموادجلسيرين،أو

ذراتمنطويلةسلسلةمنالدهنيالحمضويتكون

ثلاثةزهساك.الهيدروجينذراتبهاتتصلالتيالكربون

التشبع،ووحيدة،المشبعةهيالدهنيةا،حماض1منأنواع

علىالمشبعأسدهنياالحمضويحتوي.التشبعوعديدة

سلسلتهتستطيعمالقدرالهيدرشج!تذراتمنكمية

التشئوحيدةالدهنيةالأحماضأما.تحملهالكربونية

الدهنىالحمضوشي.الهيدروج!تذراتمنزوجفينقصها

ذراتعلىالكربونيةالسلسلةتحتوياللاتشبععديد

تستلإإلسلسلةمماالأقلعلىبأرلمجرتقلهيدروجين

تحمله.

الدهنيةالأحماضلعضعلىالوجبةتحتويأنويجب

وتعملصنعها.يستطيعلاالجسملأناللاتشبعالعديدة

بناءوحداتبمثالةالضروريةالدهنيةالأحماضهذه

فيحليةأ!لالخارجيةالحدودلشكلالتيللأغشية

الجسم.

زيوتفيأسلاتشبعاالعديدةالدهسيةالأحماضاوتوجد

وفيالسمسموبدورأصثعمعه!ادوارمث!!النباتاتبعض

العاديةالمصادروتتضمن.والماكريلالسالمونمثلالأسعماكا

والفولالتشئاشيتونالعديدةأسدهنيةاللأحماض

فيموجودةالمشبعةأسدهنيةاالأحماضومعظم.السوداني

وشحماشبدةمثلالحيواناتمنالمستخرجةالأطعمة

الدهنية.الحمراءواللحومالألبانومنتجاتالخنزير

بأرلغجرامكل-بالطاقةالجسمتزود.البروتينات

البناءموادأهممنذلكفوقول!ضها-حراريةسعرات

حدإلىمكونةمثلا،والشعروالجلدفالعضلاتللجس!ا.

خليةكلفإنذلكإلىوبالإضافة.البروتيناتمنكبير

الإنزيماتوهذه.الإنزيماتتسمىبروتيناتعلىتحتوي

تعملأنالخلاياتستطيعولا.الكيميائيةالتفاعلاتتعجل

البروتيناتتعملوكذلك.البروتينيةالإنزيماتهذهدون

مضادةوأجسام(كيميائية)مصا!ميلهورموناتبمثابة

.ال!مراضلمحاربة

منتتكونالتركيبمعقدةكبيرةجزشاتوالبروتينات

لمجلقىأنولجب.الأمينيةالأحماضتسمىأصغروحدات

الأحماضمنحمضا2.منكافيةصمياتالجسما

بكمياتمنها11صنععلىالقدرةوللجسما.الأميسيةا

الأحماصتسمىأخرىأحماضتسعةوهناك.!صاشية

يمكنهلاأوصنعهاالجسميستطيعلا،الضروريةالأمينية

منعليهاالحصوليجبوأسذأسك.كافيةل!صمياتصنعها

.الوجبات

والسمكوالبيضالجبنهيالبروتيناتمصادروأفضل

وتسمى.والحليب،الدهنمنالخاليةأيالحمراء،أ!لحواوا

لأنهاالكاملةبالبروتيناتالأطعمةهذهفيالتيتيساتاضة

الأمينية.الأحماضكلمنمناسبةحصمياتعلىتحتوي

والجوز(البسلةفصيلة)نباتاتوالبقوأ!الحبوبوتمد

البروتيناتهذهوتسمى.بالبروتيساتالجسم،والخضراوات

المناممبةالكمياتإلىتفتقرلأنهاالكاملةغيربالبروتينات

الضرورية.الأمينيةالأحماضمنأكثرأوواحدمر

غيرالبروتيناتمناثنينمنلتوليفةيمكنذلكمنوبالرغ!ا

الأحماضمنمتكاملبخليطالجسمتزودأنالكاملة

الكاملة،غيرالبروتيناتمنمثلاوالأرزفالفاصوليا.الأمينية

الصحيحالتوازنيوفرانمعايؤكلانعندماول!ضهما

ال!مينية.للأحماض

تراكيبعلىوالحفاظالنموفيإليهايحتا!.الملعادن

تركيبعلىللحفاظالجسميحتاجهاكما.الجسم

الخلاياداخلتوجدالتيوالسوائلالهضميةالعصارات

كمياتإلىفقطنحتاجفإنناآنفاذكرناوكماوحولها،

اليومية.وجباتنافيالمعادنمنقليلة

والدهونوالكربوهيدراتالفيتاميناتوبحلاف

يعنيوهذا.عضويةغيرمركباتالمعادنفإنوالبروتينات

النباتاتوتحصسل.الحيةالكائناتطريقعنتت!صنلاأنها

منحاجتهاالحيواناتوتحد،التربةأوالماءمنالمعادنعلى

تأكلالتيالحيواناتمنأوالنباتاتتأكلبأنالمعادن

المغذياتبخلاف-فإنهاذلكإلىوبالإضافة.النباتات

الحسم.داخلتتفتتلا-الأخرى

والكلورالكالسيومعلىالمطلوبةالمعادنوتشتمل

والكبريت.والصوديوموالبوتاسيوموالفوسفوروالمغنسيوم

أجزاءمكوناتأهممنوالفوسفوروالمغنسيوموالكالسيوم
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الغذاءمجموعات

الرئيسية

فهم.موزونةوجباتتخطيطعمليةليسهلواوذلك،مجمةعاتفيالأطعمةالتغذيةعلماءيضع

المأكولاتهذهوسترفر.المجموعاتمنمجموعةأطعمةكلمنمحددعددبتناوليوصون

بوظاثفه.يقومئ!صالجسمبحتاجهااترالموأدصتشفي!ماأغيتامينات:االر!تينات

بشكا!انجمرعةهذهتتكونوالفطائر.والأرزوالرقاقالخبز

قة.للفاالىثيسىالمصد.ومراحسبوهيدراتامنرئيسي

ل!تتترا:حالأطححةاهذهسبحصصاضغذبئاءعل!ويرصي

يوبا.حصه11إلى6

والبيضوالبازلاءالجافةوالبقولوالسمكوالدواجناللحم

شيوضي.للبرويخاترئي!ىمحدرعةامجمرمذه".والمكسرات

يومبا.حصمر3إلى2ببنتتراوحسهالحصص!اخغذبةاعلساء

فبتاميناتالمجموعةهذهتوفر.والجبنرالزباديوالحليباللبن

بهايوصيالتيالحصصوعدد.وبررتاتهـالكالسيومبا،

حصص.3إلى2ب!-تراوحيوميا

أليافاأيفئاالفواكهتوفر.جلفيتامينتمازمصدرالفواكه

الغداليةأحصصمنلعددالتغذيةعلصاءص!ويه.نحذية

يوميا.زحةال!إالفراكهس!حص!!4إش2نج!تتترا!ح

اعسيوموال!!اج،!،الفيامينممتازةمصادرالحغراوات

بعددالتغديةعلماء:يرصي.الألافاإلىبالإضافةواح!يد

يوميا.حمص-5إلى3بينيتراوحممها،اغدائيةاالححمصس
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الكالسيومفإنهذأإلىوبالإضافة.والأسنانالعظام

هيالكالعسيوممصادروأغمى.الدملتجلطضروري

الفوسفور.واللحومالحبوبوتوفر.ومنتجاتهالحليب

والخضراوات،والفولكالحمصوالبقولالكاملةوالحبوب

.المغنسيوممصادرأهممنالمورقةالخضراء

ولكنالمطلوبةالأخرىالمعادنبعضفهناكذلكومع

بالعناصرالمعادنهذهوتسمىجدا،قليلةبكميات

والنحاسالكرومالعناصرهذهبينومن.الاستشفافية

والسلينيوم،والموليبدنوموالمنجنيزوالحديدواليودوالفلور

يأ،الهيموجلوبينمكوناتأهممنوالحديد.والزنك

الحمراء.الدمخلايافيالأكسجينتحملالتيالجزيئات

لبناءالحديدمنللاستفادةالجسماالنحاسويساعد

إنجازفىوالزنكالمنجنيزإلىويحتاجالهيموجلوب،.

البروتينية.الإنزيماتمنلعددالعاديةالوظائف

والخبزالمورقةالخضراءالخضراواتمنكلوتعتبر

والكبد،،البحريةوالأطعمةالكاملالقجحمنالمصنوع

الضئيلة.العناصرمنلكثيرطيبةمصادروالكلى

تناولويجب.الجيدةللصحةضروريةالفيتامينات

الوجبة.فييومياالمركباتهدهمنصمغيرةكميات

بهايحولالتيالكيميائيةالتفاعلاتتنظمفالفيتامينات

مننوعا13وهناك.حيةوأنسجةطاقةإلىالطعامالجسم

وهو،المركببوفيتا!نأ،فيتامين:هيالفيتامينات

.كوهـ،ود،و،جوفيتامين،فيتامينات8منمجموعة

عامتينمجموعفنإلىالفيتاميناتالعلماءويقسم

المذابةوالفيتامينات،الدهونفيالمذابةالفيتاميناتهما

في،وكهـ،ود،وأ،الفيتاميناتوتدوبالماء.في

فإنهماجوفيتا!تالمركببالفيتامينأما.الدهون

الماء.فييذوبان

لينومن.العظهامونموالجلدلصحةضروريأفيتامين

الخضراءوالخضراواتالكبدالفيتامينهذامصادر

لحليب.والصفراءوا

ضروريوهوالثيامين،أيضايسمىبأفيتامين

النوعهذاويوجد.طاقةإلىوالسكرياتالنشوياتلتحويل

الكاملة.والحبوباللحومفي

للتفاعلاتضروريالريبوفلافينأو2بفيتامين

.للطعامالجسماستخدامعندتحدثالتيالمعقدةالكيميائية

والجبنالحليبمن2بفيتام!تعلىالحصولويتم

.والخضرأواتوالكبدوالسمك

وحمضالبيريدوكسينأيضاويسمى!6فيتامين

التفاعلفىدوراتؤديكلهاالبانتوثينوالبانتوثنيك

علىتحتويالأطعمةمنوكثير.الجسمفيالكيميائي

.الفيتاميناتهذهمنكميات

ويحتاجالفولاسينأوالفوليكوحمض21بفيتامين

عصبينظاموتوفيرالحمراءالدمخلايالتكوينإليهما

الحيوأنيةالمنتجاتفى12بفيتامينويوجد.صحي

الخضراوأتفيالفوليكحمضويوجدالكبد.وخاصة

الخضراء.الأوراقذات

الخلاياوتحتاج.المركببفيتامينمنجزءالنياسدن

وتحتوي.الكربوهيدراتمنالطاقةلإطلاقالنياشتإلى

والسمكالدهنمنالخاليالأحمرواللحموالحميرةالكبد

النياس!ت.علىوالبقولوالجوز

للمحافظةضروريالأسكوربيكحمضأوجفيتامين

.المساندةالأنسجةمنوغيرهاوالأوتارالأربطةعلى

البرتقالفيوخاصةالفاكهةفيالفيتامينهذاويوجد

البطاطس.فيوكذلكوالليمون

.للكالسيومالجسملاستعمالضروريدفيتامين

بفيتامينالمدعمالحليبوفيالحوتكبدزيتفىويوجد

الجلديتعرضعندماشكونالفيتام!!هذافإن!سذأ!د.

الشمس.لأشعة

علىالمحافظةفييساعدالتوكصفرولهـأوفيتامين

الكاملةالحبوبورقاقالخضراواتوزيوت.الخليةغشاء

الفيتامينهذاويوجد.الفيتامينبهذاخاصةبصفةغنية

والفواكهاللحومأنواعمعظمفيقليلةبكمياتأيضا

.والخضراوات

صحيحة.بطريقةيتجلطلكيللدمضروريكفيتامين

الفيتامين،هذاعلىالمورقةالخضراءالخضراواتوتحتوي

الأمعاء.فيح!ذلكأجكتيريااوتصنعه

التغذيةإرشادات

الوجبةيعنيالجيدةالتغذيةمفتاح.متوازنةوجبةكل

.المغذياتأنواعمننوعكلعلىتحتويالتيالمتنوعة

وضعفقدمتنوعةلوجبةخطةوضعتبسيطيتمولكى

للمحتوياتوفقاالأطعمةلتصنيفطرقاالتغذيةخبراء

إلىالأطعمةتقسيمطريقةالطرقهذهبينومن.المغذية

-3الفواكه2-الخضراوات-أأساسيةأقسامخمسة

والجبنوالزبادي،الحليب-4والأرزبأنواعهوالرقاقالخبز

الجافةوالفاصولياوالسمكوالدواجناللحوم5-

هذهمعالذيوالرسم.والمكسراتوالبيضوالبازلاء،

الغذائيةالقيمةيوضجحالرئيسيةالغذاءلمجموعاتالمقالة

مجموعة.كلمنيوميابتناولهايوصىالتىوال!صميات

عياتتوتسمىإضافيةأخرىإرشاداتوهناك

كإرشاداتحكوميةوكالاتتقدمهاالتغذيةبمخصصات

التوصياتهذهتختلفوقد.التغذيةفيللمواطنينقومية

بمقاديرالصحةخبراءالتوصياتهذهوتزود"،خر.قطرمن
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بتغذيةللاحتفاظيومياإليهايحتاجالتيالضروريةالتغذية

.التوصياتلهذهجدولالمقالةهذهوفيللأصحاء.جيدة

المغذياتبإحدىالخاصةالتغذيةتوصياتتختلفوقد

مأذكراأكانسواءالشخصجنسنوععلىبناءوذلك

مثلابالحديدالخاصةفالتوصياتالعمر.علىبناءأو،أنثى

11بينأعمارهمتتراوحالذينللذكورمليجرام12هي

مليجرام004بينتتراوحللكالسيوموالتوصيات5و.

عمرهممنالسادسةدونهمالذينالصغارللأطفال

أعمارهمتتفاوتالذينوالإناثللذكورمليجرام021و.

الحوامل.للنساءالأمروكذلك24،و11بين

فييختلفونالناسفإنتقدمماإلىوبالإضافة

مثلارياضيةألعابايلعبالذيفالرجل.للطاقةاحتياجاتهم

يقوملاالذيالشخصمنأكثرحراريةسعراتإلىيحتاج

إلىيحتاجونفإنهمالأطفالأما.قليلةرياضيةبحركاتإلا

لأنهمحجمهمإليهيشيرقدمماأكثرحراريةسعرات

حاجةفيأيضاهنالحواملالنساءفإنكذلك.يكبرون

لأطفالكافيةمغذياتلتوفيرإضافيةحراريةسعراتإلى

أصحاء.

منالغذائيةالأليافتتكونالأليا!.فيهااجعل

يمكنلاالتيالمعقدةالكربوهيدراتمنوكيرهسليلوز

وتحرك.كنفاياتالجسممنوتخرجامتصاصها،للجسم

علىتساعدوهكذاوالأمعاءالمعدةداخلالطعامالألياف

الخبراءمنكثيرويعتقدالأمعاء.تفريغوعلىالإمساكمنع

المعىفيالاضطراباتتخفيضعلىأيضاتعساعدبأنها

الربخ،والتهابالبواسيرداءمثلالأخرىوالأمعاءالمستقيم

مصادربينومن.والمستقيمالقولونسرطانأيضاوربما

والفاصولياوالرقاقالكاملةالحبوبخبزالجيدةالألياف

والفواكه.والخضراواتوالبازل!ء

خبرأءيوصي.والكولسترولالمشبعةالدهونقلل

وكذلكقليلاالمشبعالدهنفيهايكونبوجبةالصحة

كثيرفيتوجدشمعيةمادةعنعبارةوهو.الكولسترول

وكولسترولمشبعةدهونواستهلاك.الحيواناتأطعمةمن

فإنوكذلك.الإنساندمفىالكولسترولنسبةمنيزيد

القلب.مرضخطرتزيدالدمكولسترولمنالعاليةالنسبة

المشبعةالدهونأكثرمصادرهيالحيواناتومنتجات

الخاليةاللحوماختيارالتغذيةخبراءويقترح.والكولسترول

ومنتجاتجلدبدونوالدوأجنوالأسماكالدهونمن

يوصونفإنهمكذلك.القليلةالدهونذاتالألبان

النادر.القليلفيوالدهونالزيتباستعمال

تحتويالتيالوجباتوالسكر.الصوديومتناولقلل

الدمضغطمخاطرمنتزيدقدالصوديوممنكثيرعلى

ذلكفيبماالأطعمةمنكثيرفيالصوديومويوجد.العالي
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المجمدةالوحباتوفي،العلبفيالمحفوظةالخضراوات

الخفيفةوالوجباتالطعامالمصئوملحوالجبن،والخللات

المفيدةالطرقومن.والمكسراتالبطاطسشرائحمثل

بدلآالتوابلمنوعيرهاالأعشا!تناولالصوديوملتقليل

طريقةوهناك.المائدةعلىأرالمطهيالططمفيالملحمن

منلدلأطازجةأطعمةالإنسانيختارأنوهىأخرى

.المجمدةالأطعمةأوأ!لبافىالمحفوظالطهعام

الس!منكبيرةكمياتعلىتحتويالتيالأطعمةأما

ودهونعاليةحراريةسعراتذاتت!صنماعادةفإنها

.والفيتاميساتوالبروتيناتالأملاحقليلةول!ضهامرتفعة

السعراتأطعمةالأشياءهذهعلىالتغذيةعلماءويطلق

ولكنهاشبعانبأنهال!نسانتشعرقددلأنهاالفارغةالحرارية

أحسكرافإنذأ!كإلىوبالإضافة.المغذياتمنبقليلتزوده

الأسنان.اتسوسفىيسهموحوأ!االأسنانفييبقىالذي

تتضمنالس!منكبيرةكمياتبهاالتيوالأطعمة

وجباتفيتؤحسلالتىاشقائقصوكثيراوالفطائر،الحلوى

الأطعمةاتناولمنوبدلآ.المحلاةالمعلبةوالفواكهالإفطار،

أساساينصحونالتغذيةعلماءفإنالسكرياتذاتالحلوة

.والخضراواتالطازجةالفواكهمثلأطعمةيأكلوابأن

والخضراواتالفواكهعصيربشربيوصونوكذلك

ال!صحولية.المشروباتمنلدلآالطازجة

الإلسانيستهلكعندما.اللازممنأكثرتاكللا

تلكمعض!أيخزنالجسمفإنيلزممماأكثرحراريةلممعرات

بدانة،يحدثقدوهذا.كدهنالفائضةالحراريةالسعرات

مرتزيدأجدانةوا.جسمهفيكثيردهنالبدينوللشخص

ضغط،والجلصةأي،اسم!مث!لالأمراضالإصابةمخاطر

أنواعوبعضالقلبوأمراض،المرارةوأمراض،العاليالدم

التهابمثلالصحيةالمشكلاتبعضوهناك.السرطان

بر!!حع

أ!11مجالفيالعامل!!استمتحارةلمبعي.التعديةسوءتحيحةتحدتالسمنة

اسدلية.االتماري!والحميةطريقصا!ردالإلقاصإرتحاديةسامحا،عداد

تزدادأمراضوهذهالظهر.أسف!!وأوجاع،أحظامامفاصل

الزائد.الوزنعنأسابخاالضغطبسببحدتها

يتفادىأنعلىالإنسانتساعدطرقعدةوهناك

وعدمالحيطةأخذهوإليهينبهأنيجبماأهمومن.البدانة

ومن.المللأوالوحدةعلىللتغل!ومحيلةالطعامماستحدا

فيهايكترالتيالخفيفةالوجباتتساولعدمكدأسكالأفض!!ا

بهاوامحتبدلذلكمنبدلآواجتهد.والدهنالسكر

منالخاليوالحليببالماء،الخففالفاكهةوعصيرالفاكهة

منالخاليالزباديولبن،المملحغيروالبسكويتالدهون

البدانة،لمكافحةالأخرىأطرقاومن.العاديوالماء،الدهن

خبراءفمعظم.الإمكانبقدرجسمانيانشطاتكونأن

بالتمريناتنفسهيشغلبأنالإنسانينصحونالصحة

وزنه.إنقاصبغرضالرياضية

للاحتفاظصحيحةبطريقةواطبخهاالأطعمةاحفظ

الاحتفاظيجبالطازجةالأطعمةمنكثير.أخدائيةابقيمها

هذهتغسلأنويجب.يمكنمابأسرعأ!ثلاجاتافيلها

نأويجب.ممكنوقتأسرعفيوتؤكلجيداالأطعمة

أما(.ثلجية)حافظةمجمدةفيالمتجمدةالأطعمةاتحفظ

الأوعيةفىالتيوالأخرىالعلبفيالمحفوظةالأطعمة

إلاالثلاجاتفيوضعهاإلىيدعوماهناكفليسالزجاجية

فتحها.بعد

ممكن،وقتأقصرفيالخضراواتتطهىأنويجب

الفيتاميناتتضيعلاحتىإليهاالماءمنقدرأقلوبإضافة

التحميرطريقعناللحومطهىعمليةتؤديوالماء.فى

يكونلاولكنه.لذيذةنكهةذيطعامإخراجإلىأغليوا

السعراتمنالمزيدإلىيؤديمما،الدهونمنأجاخا

بشكليتموالتسخينبالمايكروويفوالطهي.الحرارية

غذائيةبفوائدالاحتفاظعلىيساعدفإنهولذلكسريع

الأطعمة.فىعالية

أغلبفي.الخاطئةوالمعلوماتالأطعمةأساطيراحذر

لاولكنهاإقبالأ،الأطعمةعنالأفكاربعضتجدالأحيان

لذلك،مثالآولنأخذ.بالضرورةصحيحةكلهات!صن

نأيمكنهيومكلفيتامينحبةتناوللوأنهيعتقدمنفهناك

يعتمدونمنولكنالغذاء.منيشتهجهشىءأييتناول

السعراتكميةيجدونلاقدالفيتامينحبوبعلى

وهناك.إليهايحتاجونالتىأشبروتيناتروالمعادن،الحرارية

نأوهيصحيحةليستأممنهامنتشرةأخرىف!صة

نأوالحقيقة.البدانةتجلبكالبطاطسالنشويةالأطعمة

التيتلكمنأقلحراريةبسعراتالإنسانتزودالنشويات

ولكن.النباتيالصناعيالسمنأووالزبدةالدهون!نتنئ

الدمجهذانتاجفإنالدهونفيالنشوياتدمجتإذا

دليلمنهناكوليص!.الحراريةالسعراتفيعالارتفاع
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يغذيالسمكوأنالأصاب!أظافريقويالجلاتينأنعلى

وكذلك.الأعصابغذاءهيالق!حيةالرقائقوأن،الدماغ

منغذائيةفائدةأكثرليسالبنيةالقشرةذاالبيضفإن

سلالةعلىيعتمدفاللونالبيضاء.القشرةذيالبيض

الحيطةالإنسانيتخذأنالأصوبفمنولهذا.الدجاجة

الأغذية.منتجاتعنالختلفةالمزاعميواجهعندما

والمرضالتغذية

عددإلىالسليمةغيرأوالكافيةكيرالوجباتتؤديقد

التغذيةعلىالتعودفإنأخرىجهةومن.الأمراضمن

.بعفالأمراضمنععلىيساعدقدالجيدة

ضيقبسببالحالاتمعظمفييأتى.القلبمرض

وقد.بالدمالقلبإمدأديقلولذلك،التاجيالشريانفى

إلىالنهايةوفيالصمدر،فيمؤلمةإصاباتإلىيؤدي

الدمضغطالخاطربينومن.الحياةتهددالقلبفيإصابات

هذهتؤديإذ،الدمفيالكولسترولنسبةوارتفاعالعالى

ذلكومع.التاجيالشريانفيالضيقإلىالأشياء

رياضيةتمريناتباتباعالخاطرهذهمنكلتقليلفبالإمكان

.جيدة

ضغطارتفاعمنيخفضواأنالناسمنكثيرويستطيع

التيالطعامملحكميةبتحديدمنهيعانونالذيالدم

منهمكثيريستطجعكما.الحراريةوالسعراتيتناولونها

كمياتبتقليلالدمفيالتيالكولسترولكميةتقليل

يالمشئأالدهنوخاصةسناولونها،التيالدهن

وجباتهم.فيالتيالحراريةوالسعراتالكولسترول

المسببةالأطعمةتفاديطريقعنبذلكالقياموبامكانهم

البيض،وصفار،والبسكويتوالكعكالزبدةمثللذلك

الألبانومنتجاتالطعاموزيتالعسمين،الدهنيواللحم

الدسم.كاملة

الإصابةأسباببالضبطالعلماءيعرفلا.السرطان

العي!قوطريقةوالبيئةالوراثةأنوجدوالكنهم.بالسرطان

نأكذلكولاحظوا.المرضإحداثفيكلهاتسهم

أنوأعبعضمنععلىتساعدأنيمكنهاالجيدةالتغذية

نأعلىالتجاربدلتوقد.المعاملحيواناتفيالسرطان

أنواعبعضتمنعوجأالفيتامينمنكبيرةجرعات

بعضبأنالعلماءمنكثيرويعتقد.الحيوانفيالسرطان

الإنسانحمايةعلىتساعدقدموادعلىتحتويالأطعمة

القنبيطالأطعمةهذهبينومن..العسرطانأنواعبعضمن
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والفواكه،والجزر،)الملفوف(،والكرنبالبركولي

القف!ورقائق،القفالكاملةحباتوخبز،والسبانخ

تناولمنالتقليليساعدوقد.البحريةالمأكولاتوبعض

أنواعبعضمنععلىالأليافتناولوزيادةالدهون

الت!ضن.منالسرطان

منكثيرتحدثالعوز،.)أمراضالتغذيةنقصأمراض

.الوجباتفىالمغذياتبعضلنقصنتيجةالأمراض

ينتهي.ماعادةالمرض!فإنالمطلوبةالمغذياتتتوافروعندما

البلادفىكبيرةبصورةهذهالتغديةنقصأمراضوتنتشر

منكافيةإمداداتإلىعادةالناسيفتقرحيظالنامية

السنةطوالمختلفةأطعمةتوافرأدىوقد.المغذيةالأطعمة

التغذيةنقصأمراضأنتشارقلةإلىوالمعادنالفيتاميناتمع

المتقدمة.الدولمعظمفي

تغديةسوءأيضالهايقال،الطاقة-البروتينتغذيةسوء

نسبةتنخفضعندماتحدثالس!عرات،-البروتين

كانتفإذا.الوجبةفيالحراريةوالسعراتالبروتينات

أسةالحا!إنحاصةلصفةالبروتيناتفيهاتنخفضالوجبة

تغيراتاحصاثميوركرامظاهرب!تومنكواشيوركر.تسمى

وتلفأ،اوورموالجلد،الشعروهيئةلونفى

بعضفيالمنتشروالمرض.والبخكرياسوالكبدللخصيتين

معد.بمرض!المصابينالأطفالعادةيصيبالناميةالبلاد

منكمياتللمريضتقدمل!اماقاتلمرضوالكواشيوركر

كانتوإذا.الحراريةبالسعراتلتزويدهالطعاممعالبرولين

الحالةهذهفإنخاصبشكلالحراريةالسعراتقليلةالوجبة

الصغارالأطفاليصيبعادةالمرضوهذاالسغل،تسمى

وضعفا.أ!زنافيحادانقصاويسببوالمواليد،

فيالنقصعلاماتتختلفالفيتامدنات.نقص

فيفالنقص.أصاقصةاللفيتاميناتتبعاوأعراضهاأعيتاميناتا

3!!ه!ءءلا*-حين
ك!،كا؟س:-،وعيءلأ؟

ير!-7-*-برصي!-"!7

فيء!!س-،*.،-!!7-"ءخ!

لرصاآوالمطاالحصالةودور،المدارسلميالطعامخدماتتتيح

كيفيةإلىالطاهىتوحهالتعديةاحتصاصية.اضغديةامجالفيوطيفية

.الوحماتإعداد

نزفايحدثالإسقربوطأوالبثعأيضايسمىالذيجفيتامين

فىوآلاماالجروحالتئامفىبطايسببكماوتورما،اللثةفى

الرخدأيضايسمىالذيدفيتام!تفيوالنقص.المفاصل

النياسينفيالنقصويسبب.العظامفيالنموشذوذيسبب

البروتين،فييوجدالذيتريبتوفادالأمينيوالحمض

الضعفالبلاغرالمرضالأوليةالأعراضومنالبلاغرا.

الهضم.وسوءوالإسهالالشهيةإلىوالافتقار

هوانتشاراالمعادننقصأمراضأكثر.المعادننقص

الحديد.إلىللحاجةنتيجةتحدثالتىالحديدنقصأنيميا

منكافياعددايحمللاأررمافإن،الحالاتهذهمثلوفي

بمقدارالأليافيزودأنيستطيعولاالحمراء،الدمكريات

بالضعفيشعرالإنسانفإنولذلك.الأكسجينمنكاف

الدوارتظهرالتيالأخرىالأعراضومن.والتعب

ويمكن.التنفسوقصرالسريعةالقلبوضرباتوالصداع

تضخمأي،الدراقمرضاليودإكماالافتقاريسببأن

أصدرقية.االغدة

ضعفمنأخرىأمراضتنشأقد.أخرىأمراض

بعضالخمورتعاطيفيالإسرافيسببفمثلا.أضغذيةا

المرارةأمراضمخاطرمنتزيدوالبدانةأحجد.اأمراضر

وتزيدالكبار.فىاسمكريوأمراضأ!مفراوية(ا)الحويصلة

اللائيالنساءفيالعظامتخلخلبداءالإصابةخطورة

نشاطهنمستوىويقلالكالسيوممنقليلةكمياتيتناولن

ينصحونالأطباءفإنالعظامتخلخلولمنع.الجسماني

والوجباتالمنتظمةالرياضيةالتمريناتبينتجمعبتوليفة

الكافي.الكالسيومذات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التغذيةنقصأمراض

الدمفقرالدرقيةالعدةتصحمالإسقربوط

الكساحالحساسيةمرص،بريالري

الكواضميوركريةالتعذسوءمرض،لملاعراا

ياتالمغذ

السكرالأمينيالحمصالروتين

مينلفيتاالده!اسيومالبوتا

راتلكربوهيداتهنيالدالجلوتيرا

لشحااأ!لرلاايدلحدا

صلةذاتأخرىمقالات

يةلحيواءلكيميااضيعشاررالأا

لواصسترلكواريالحرالسعرايضلأا

اللحمأ!كسحةاالور!فياضح!كاا

جوعاالموتالاستشفافيةا!ناصراالهضيالحهار

الباتيةالعداءالأغديةحعظ

القمحالحمية
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الموضوعصرعنا

الطعامالجسميستخدمكيف-أ

المغذياتأنواع-2

البروتينات-دالماء-أ

المعادنهـ-الكرلوهيدرات-ب

الفيتامينات-والدهون-ج

التغذيةإرشادات-3

اللازممنأكثرتأكللاهـ-متوارنةوجبةكل-أ

واطبخهاالأطعمةاحفظ-والألياففيهااجعل-ب

صحيحةبطريقةالمشبعةالدهونقلل-ج

الأطعمةأساطيراحذر-زوالكولسترول

الخاطئةوالمعلوماتالصوديومتناولقلل-د

والسكر

والمرضالتغذية-4

التغذيةنقصأمراض!-القلبمرض-أ

أخرىأمراض-دالسرطان-ب

أسئلة

ضروريا؟اءعدالماءدكاالماد-أ

الكاملة؟عيرالبروتي!اتعنالكاملةالبروتيناتتحتلف!كيف-2

الحديد.نقصأنيمياأعراضبعصاذكر-3

؟الوجباتفيالدهونأحماضبعضوحوديحبلماذا-4

الكواشيوركر؟ما-5

(؟)السمنةالبدانةمخاطرما-6

.الصوديومتناولتقللالتىالوقلعضاذكر-7

؟المغذياتتؤد!االتيالثلاتالمهامما-8

التغذية؟احتصاصىمهمةما-9

؟الوجباتفىالأليافإدخالالمهممنكادلماذا-ا.

عدىالسيوةتعدمطريقةالمرتدةالحدويةالتغذية

الطوعية.السيطرةتحتتكونلاعادةالتيالجسمعمليات

،الدموضغط،الدمجريانينظمونكيفالنالرتعلمفقد

القلب،ودقات،الدماغيةوالموجات،الجسموحرارة

عادةيسيطر.لأجسامهمالداخليةالوظائفمنوغيرها

مثلعلىالعصبىبالجهاز(الذاتى)المنظمالتلقائيالجزء

التغذيةاستعمالأيضاللناسويمكناليا.العملياتهذه

تحريككيفيةأخرىمرةلمجعلموالكيالمرتدةالحيوية

وأحادثنتيجةسيطرتهمعنخرجتالتيعضلاتهم

.الدماغأصابضررأوضربة

فيالمرتدةالحيويةالتغذيةفيالتجريبيةالأبحاثبدأت

ناحيةومن.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواسط

نأالسنينمئاتمنذشرقيوندينرجالادعى،أخرى

أجسامهموظائفعلىبوعىالسيطرةباستطاعتهم

،الادعاءاتهذهمنالغربيونالعلماءسخروقد.الداخلية

العشرينالقرنمناسحتينياتأوأخرفيبرهنوأالخبراءلكن

ذلكومنذ.ممكنةكانتالسيطرةهذهأنعلىالميلادي

فىمهمةطريقةالمرتدةالحيويةالتغذيةأصبحت،الحين

لفهمالمرتدةالحيويةالتغذيةدراسةأدتوقد.الطيالعلاج

معينة.لأمراض،أحسن

التغذيةتزود.المرتدةالحيويةالتغذيةتعملكيف

الجسميةالعملياتأداءعنبمعلوماتالناسالمرتدةالحيوية

عادةالناسيتمكنلافمثلا،عليها.السيطرةيتحلمونالتى

ضغطخفضحاولوافإذا،الدمضغطفيالتغيرضبطمن

الواعي،عقلهمفقطيستعملونفإنهمأجسامهمفيالدم

ولمعرفة.ذللثفينجاحهملمعرفةوسيلةلديهموليعست

الحيويةالتغذيةخلالمنالعمليةهذهعلىالسيطرةكيفية

كلمعالدمضغطيقيسبجهازالشخصيربط،المرتدة

فإن،معينمستوىتحتالضغطانخفضفإذا،قلبدقة

عندمانجحواأنهمالأشخاصفيعرف.نغمةيصدرالجهاز

،المكافأةبمثابةتكونبنجاحهمومعرفتهم،النغمةيسمعون

فيالدمضغطتنطمتعلميستطجعونالعمليةوبتكرار

أجسامهم.

النفس.وعلمالطبعلمفيالمرتدةا!يويةالتغذية

الأمرأض.منالعديدلمعالجةالمرتدةالحيويةالتغذيةتستخدم

التغذيةاستعمالعلىيتدربواأنالقلبلمرضىويمكن

المنتظمةغيرالقلبضرباتعلىللسيطرةالمرتدةالحيوية

المرتدةالحيويةالتغذيةاخرونمرضىويستعمل.الخطرة

وصداعالشقيقةوداءالدمضغطارتفاععلىللسيطرة

نأأيضاللناسويمكن.العضلاتوتشنجاتالتوتر،

لتنطمالمرتدةالحيويةالتغذيةباستعمالالقلقعلىيسيطروا

العديدأنفترةمنذالأطباءأدركوقد.الدماغيةالموجات

النفسيةبالصحةمرتبطةالجسمانيةالاضواباتمن

البدنية،النفسيةالأمراضهذهمثلويتضمن.للشخص

وقد.الهضميةوالقرحة،الشعبيوالربوالدمضغطارتفاع

لكيفيةجديدافهماالمرتدةالحيويةالتغذيةدراسةوفرت

الختلفة.الجسمأجضةفيالعقلحالةتأثير

الأعف!اءأنمضى،فيما،النفسعلماءمعظمواعتقد

خلال!نفقطجديدةأستجاباتتعلمأنيمكنالداخلية

ودكن.التقليديالتكيفيدعىالتلقينمنبسيطنوع

الأعضماءاستجابةأنأظهرتقدالمرتدةالحيويةالتغذية

أكثروهوالآليالتكيفبواسطةتعلمأنيمكنالداخلية

للبحثالعلماءالتطورهذاحفزوقدتقدما.التعلمأنواع

الاليالتكيفلتوضيح.الإنسانتعلمكيفيةفيأكثر

التعلم.:انظر،والتقليدي

المتسامي.التأمل:أيضاانظر

الضبط)علمالاتصالاتانظر:.الراجعةالتغذية

السالمرنيتية.؟الأوتوماتية(،المعدوماتونظريةوالتحكم
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ولد،مصريمؤرخ.أسديناجمالالمحاسنأبو.الحنفى

الدينجلالأغضاةاقاضيحجرفينشأ.بالقاهرةومات

كتباوألف.بالتاريخوأولعال!!لاميةالعلومدرس،البلقيني

والقاهرةممرملوكفيالزاهرةالنجوم:منها،نفيسة

الوافيبعدوالمستوفىالصافيالمنهل)مطبوع(،

الشافيالدليلومختصرهكبير،،التراجمفي)مخطوط(

موردبمللصفديالوافىبهماأكمل،الصافيالمنهلعلى

نزهة)مطبوع(؟والخلافةالسلطنةوليمنفىاللطافة

حوادثمحطوط؟التاسعالجزءمنهالتارل!فىالرائي

أجزاءأربعة)مطوع(والشهورالأياممدىفيالدهور

الزاخرالجر؟للمقريزيالسلوكلكتابذيلاجعله،منه

جزءمنه،التاريخفيمطولوالأواخر،الأوائلعلمفي

،والصناعاتالاسماءفيالصفاتحلية،مخطوطصغير

.ال!دبفى

صاعهالعربيةأطغةاشيمستحدثمصطدحالتغردب

البعضشعورلعدالحديثالعصرفيوالمفكرونالكتاب

لها،ماالذاتهجربأنهالتعريبوعرف.الغربلتفوت

وأجهلبدافعوتتقمصهبهتتلبمه!عنها،الغريبإلىوميلها

الف!صيالصعيدعلىالتغريبويظهر.لالدونيةبدالمممعور

متفوقاميراثاالأوروبيالحضاريالميراثباعتباروالحضاري

.للتقدموحيداومعياراوالإسلامىالعربىالتراثع!ى

بأساليبالأخذبأنهالتغريبيعرفاخرتعريفو!اك

المرحلةالمجتممنلينتقلشىءكلفيالغربيةالحضارة

الغرلية،المجتمعاتإليهاوصلتالتيالمرحلةإلىالتقليدية

والتراثفالغرب.والأدبالفكرأوالتقنيةمجالفىسواء

هما-التعريفهذاأصحابرأيفي-الغردىالحضاري

وواقعهمالمسلمينالعربتراثلتقييمالمعتمدالميزان

منالتقنيةاقتباسعلىالتغريبيقتصرولا.الحضاري

الثقافيةالعناصراستعارةيعنيولا،الغربمعارفمخزون

بهيقصدبل،الثقافيالبناءمعلتتلاح!مواعياتمثلاوتمثلها

علينايفرضهلماتمييزأونقدوبلاإرادةبلاكاملاتباع

ف!صمنالغربعلينايطرحهمانقبلأنفعلينا.الغرب

عندأنالاتجاههذاأنصارويرى.سلوكوأساليبوتقنية

تغلبتالتيالحلولوهيمشكلاتنا،لكلحلولأالغرب

ونهضته.تقدمهسرفيهاوي!صمنالغربمشكلاتعلى

مدإلىتهدفحةحرأضغريباأنيرىثالثتعريف

يرىرابموتعريفواحد.ثقافينسقفيالعالمثقافاتكل

مظاهرأهموهما،والع!مانيةلليبراليةمصاحبالتغريبأن

الأسمىالتتويجهيالتيالغربيالصناعيالمجتمعحضارة

يرىكما-الغربيةغيرالشعوبوعلى.المجتمعاتلتطور

الأرقىالمثالباعتبارهبالغربالاقتداء-الاتجاههذاأنصار

تراثناوترجمالنهضةعصربدايةفىالغرببنااقتدىمثلما

العولمة.انظر:.وتمثله

شرعىوليدالغربىالمثالهذاأنوالحقيقة

وفلسفاتالنصرأنيالدينيالإصلاحفحركة.لعصرالنهضة

هذاكل،والصناعيةأصسياسيةاالثورتينومبادئأخنويراعصر

بالمنهاقتداءالمجتمعوعقلنةالحضارةعلمنةإلىيهد!

فرضهاانصارهايحاولعالميةظاهرةوالتغريب.التجريبى

تهدفإذ،باطلباطنهادعوةوهيالغربيغيرأ-االعاعلى

وإفراغ،المتوارثةالقيمبكلالإطاحةإلىالتغريبحركة

واقعمنمستوحاةوجعلها،الأصيلمضمونهامنالثقافة

مغاير.

يختلطمفهوم،التعريفاتهذهمنيبدوكماوالتغريب

والتبعية،الجمودسضمنإذ،التحديثمفهوممعوششابه

ثمومن،والإبداعالأصالةوإجهاض،الثقافيةأ!ويةاوتشويه

الثقافية،الخصوصيةيرفضوالثقافيالتنوعينكرأضعريبفا

علىالقضاءهدفهواحدألعاواحداتقافيانسفامتبسيا

لها.ذاتيتطورأيإجهاضإلىأ!سعيواالوطحيةأضقافاتا

هي:الإسلاميةالعربيةللثقافةالأساسيةوالمكونات

الاتصالأداة،اللغة2-ودعامتها،الثقافةمنبعالدين-أ

هماالدعامتانوهاتان.العربيالفكرووعاءالعرببين

ثقافةمكوناتومن.القرأنلغةالعربيةفاللغة.هويتناأساس

والقيموالتقاليدوالعاداتالتاريخأيضاالعربيالوطن

المكوناتهذهطمسإلىالتغريبويسعى.الإسلامية

حولها.والريبةالبلبلةوإثارة

إلىوجههوجهمنالغربيالنموذجبهذاآمنوقد

الاستعماركراهيةالاشتراكيةفياعتقدأوأورولا

وأفتقالثقافيةهويتهفىالثقةفقدالفريقينوكلا.العسكري

الغربي.بالنموذج

الفكرمجالاتفيسيطرتهيفرضالتغريببدأوقد

والعمارةوالأدبوالتعليموالقانونوالسياسةوالاقتصاد

والعلاقاتاللغةوألفاظالطعاموأنواعوالأزياءوالفن

التغريبدعاةإنبل.التبعيةح!قةتكتملوبذا.الاجتماعية

اللاتينيةالحروفاستبدالإلىالدعوةفييترددوالم

لغةاستيعابعنالعربيةعجزبدعوى،العربيةلالحروف

الشركاتفيمجسداالتغريبوبدا،الحديثالعلما

نأالمسلمينعلىلأنالبعضونادى،الجنسيةالمتعددة

لأنهم،هداهمويتبعوامثلهمويفكروامثلهميتعلموا

تدخللهوالدعوةالتغريبمظاهربدأتولقد.الأحسن

حملةمنابتداء،بالغربالاتصالبدايةعندالعربيالمجتمع

إلىالبعثاتعليمحمدوإرسالمصر،علىنابليون
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والغزوالتنصيريةالإرسالياتنشاطوانتشارفرنسا،

وعدنوالسودانوالعراقولبنانوسوريالمصرالعسكري

فعلهبماناهيك،والأردنوفلسطينوليبياوالجزائروتونس

ليكتمليكنلمالعسكريفالغزوتركيا.فيأتاتورككمال

الغالب.لثقافةالمغلوبوخضوعالمنتصرثقافةفرضدون

وسائلعلىالعالميةمميطرتهمالمستعمروناستغلوقد

والتلفازوالسينماالموجهةالإذاعاتمنابتداءالإعلام

الأخرىالثقافاتلاختراقالفضائيةوالقنواتوالصحافة

خلالمن،مباشرةغيرأومباشرةبطريقةإماومسخهابم

الترفيه.برامج

والثقافةالمتوارثةالثقافةبينالمواجهةعلىترتبوقد

،الوافدةبالثقافةفريقوإعجابوافتتانانبهارالوافدة

ذإ،كافتمحيصبلابهاللاقتداءوالدعوةبتفوقهاوشعور

سيطرةمنثانفريقعانىكما.مستقبلهمصورةفيهايرون

بالاغترابشعرواوهؤلاء،بالدونيةوإحساسالوأفدالفكر

الإحساسهنابالاغترابويقصد.أهلهمبينأوطانهمفي

وعدم،الذاتوضياع،والانعزالالاخر،تفوقأمامبالعجز

المؤيدونودعا.والسلوكالفكروازدواجيةالانتماء،

خطواتواتباعالغربيةالحضارةمظاهرقبولإلىللتغريب

منالرقيأساليبمنهمنأخذأنعلينابأنونادوا،الغرب

المؤيدينفريقظهروقدجديد.عصرإلىالدخولأجل

علىالغالبسيطرةقوة-أثلاثةأسبابنتيجةللغرب

التمييزعلىالقدرةعدم3-الأميةانتشار2-المغلوب

أنصارأمامسهلةتكنلمالمعركةولكنوالضار.النافعبين

العالمفيتزعمهمعارضفريقظهرفقدبمالتغريب

وفي.والسلفيونوالسنومميةالمسلمونالإخوأنالإسلامي

أمريكاوفى،غانديتعاليمسادتالإسلامىغيرالشرق

الاستعمارية.للثقافةالمناهضةالحركاتظهرتاللاتينية

علىالعربيالعالمفيللتغريبالمعاديةالحركاتوتؤكد

والعودة،والحديثالقديمبينوالمواءمة،الإسلاميةالهوية

.المعاصرةمعتتعارضلاالأصالةوأن،الصحيحالدينإلى

الصلةذاتوالمقالاتالعربيةالأمة،الإسلاميةالأمةانظر:

بهما.

التنمية؟بمالتحديثفرانزبمكافكا،أيضا:انظر

الاجتماعي.التغير،الحداثة

ارريا!حم)أ!حاثالحجريالفحمانظر:اففي.

المصنع.الوقودادعدمية(بم

الاجتماعية.البنيةفىرئيسيتحولالاجتماعيالدكير

العمالةمعدلفيالتغيرمثلالأجلقصيرةالتغيراتأنعلى

لاجديدةحكومةوانتخاب.اجتماعيتغيرعنهاينتجلا

بأخرىمنتخبةحكومةاستبدالولكناجتماعيا.تغيرايعد

علماءمعظمويعترفاجتماعيا.تغيراتحدثدكتاتورية

ألاجتماعي.للتغيرأساسيةأنوأعبأربعةالاجتماع

عددفيتغيرايتضمنالاجتماعيالتغيرأنواعأحد

نإيقالوعندماونوعيتها.الاجتماعيةوالأدوارالوظائف

بمريفيمجتمعمنتعقيداأكثرما،صناعيامجتمعا

وظائفيحويالصناعيالمجتمعأنهوفالمقصود

أبحاثومواكبة.الحاسوبكبرمجة،وجديدةمتخصصة

الفضائية.المركباتوقيادة،السرطان

المهامأوالالتزاماتفييحدثالتغيرمنالثانيوالنوع

يعودوالمالاباءأن،ذلكومثال.بالوظائفتتعلقالتي

هذهيتركونإنما،بأنفسهمأبنائهمتعليمعنمسؤولين

.والمدارسللمدرسينالمهمة

وهوثالثنوعإلىالتغيرمنالنوعانهذانيؤدي

فتأسيس.الاجتماعيةالنشاطاتلتنظجمالحديثةالطرق

لأنجزئيا،حدثقد،الغربيةالدولفيالأطفالرياض

وقد.للرعايةحاجةفيكانواالعاملاتالأمهاتأطفال

للتطلعاتأستجابةالأخرىالتربويالتغيرألوانحدثت

ذلك،ومثال.الوظيفيةوالاحتياجاتالمتصاعدةالتعليمية

لغرضوليسالعاليالتعليملغرضالكلياتإنشاءتمفقد

الجامعي.التعليم

توزيعإعادةشضمن،الاجتماعيالتغيرمنرابعونوع

وفى.والدخلوالتعليمكالسلطةمنها؟والعائدالإمكانات

المتحدةالولاياتسكاننصفأننجدمثلا،ام059عام

غيرمنكانواالقياسيالمعستوىعندخلهميقلالذين

غيرمنهمالمواطنينفقراءثلثفإناليومأما.البيض

البيض.

تدريجيا.المجتمعفىالتغيريحدثالأحيانبعضفي

كما،مفاجئبشكلالمجتمعاتتتغيرأخرىأحيانوفي

نتيجةالتغيريحدثوقد.الثوراتزمنفىيحدث

مجتمعوكلتعمد.دونيحدثقدأو،للتخطيط

الاتجاهفىأو،نفسهبالمعدلتتغيرلاالمجتمعاتولكنيتغير،

العنف.منموجةالثوريالتغيريصاجاماوغالبا.نفسه

البعضمنأكثربعفالناسالتغيرحركاتمعظمتفيد

فإن،السببولهذا.الناسبعضتعاقبوقدألاخر،

اجتنابه.يتعذرشىءالتغيرضدالمقاومةمنقليلحدوث

النتالبعضتحملألاجتماعيالتغيرأشكالمنوالعديد

فيها.مرغوبغيرأخرىنتائجعتحملكماالمفيدة

طموحاتفإن،الأحوالفىتحسنالتغيرعننتجوإذا

ويطالبونبمكتسباتهمراضينغيرفيصبحونتزيد،الناس

.القانونفيتغيرباجراءيطالبونالأحيانبعضوفيبالمزيد.

مظالمهمتصحيحالمتعذرمنأنالناسيعتقدعندماولكن
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وينادون-متطرفتغيربإجراءينادونفإنهم،النظامظلفي

.لثورةبا

بسيطةتعليلاتعنالناسبحث،الزمانمنولقرون

.منفردةعواملعلىبالتأكيددائماذلكوكانللتغير،

نأ،الالمانىالاجتماعىالمفكر،ماركسكارلتصوروقد

واليوم.الاجتماعيللتغيرالرئيسيالمصدرهوالاقتصاد

الأحداثلتفسيرتفيلاالتعليلاتتلكأنالعلماءيرى

علماءمنالعديدويعتقد.الاجتماعيللتغيرالمعقدة

فىتغيرأيأنويدعون،أنظمةالمجتمعاتأنالاجتماع

دونأخرىأجزاءفىتغيرإلىيقودالمجتمعمنجزء

لتغيرنتاجوهي-اسحيارةفإن،المثالسبيلعلىتفضيل

الناسإقامةمكانبشأنالتغيرمنأنواعاخلقت-تقني

.الفراغأوقاتفينشاطاتهممجالوفي،وع!لهم

الدور،الثقافةبمالثقافيالتخلفأيضا:ان!

علم.،لاجتماعا؟الاجتماعي

أحرإدىش!ص!!م!المادةفىتغيرالفيزيائىالدغير

وأطعمهاأولونهاأوال!صميائىتركيبهافيتغيرأيدون

صماعةفىالخشبمنقطعةتدخلفعندمارائحتها.

الخشب،قطعةأحرقتإذاأما.فيزيائيالتغيرفإن،النشارة

،وغازاترماد،جديدةموادإلىسيتحولالخشبفإن

التغيرأمثلةومن.لافيزيائياكيميائياهناالتغيروسي!صن

التغيراتتتطلبالماء.إلىالثلجانصهارالأخرىالفيزيائى

عنلخارإلىالماءتغيرحالةفيكما،طاقةأحياناالفيزيائية

التسخ!ت.طريق

الكيمياء؟،الأكسدةانو:.الكيميائيالتغير

(.الكيميائية)الحواصالمادة،الكهربائيةالكيمياء

الورأثيةالمادةفيتغيرالطفرةأوالوراثيالتغدر

سماتتتغير،المادةهذهوبتغير.الحىالكائنلخلايا

فنوع.واضحةتكونالوراثيةالتغيراتوبعض.معينة

تغيرنئكنقدمثلاالتوافقيةباسمالمعروفالعنب

أكبرأعناباتثمربريةكرمةجعلالتغيرهذا.وراثي

إلىينتقلأنالوراثيالتغيروبإمكانقبل.ذيمنوأحلى

التالية.اللأجيال

وتحددوصبغيات.مورثاتمنالوراثيةالمادةتتألف

منقوصالريبيالنوويالحمضمنتتألفالتي،المورثات

حيث،الحىللكائنالوراثيةالسماتأ(،ن)دالأكسجين

أحساموهى،الصبغياتامتدادعلىالمورثاتتصطف

الخيط.تشبهمجهرية

علىأومفردةمورثةعلىالوراثيالتغيريؤثروقد

كيميائيتغيرنتيجةالمورثةتغيرويحدثبأكملها.صبغية

الخليةوأنيميا.أ(.)د.نالنوويالحمضفىطفيف

يحدثحيثوراثيتغيريحدثهدمويمرضالمنجلية

فيتتحكمالتىالمورثةداخلأ(ن)دفيثانويتغير

صبغيوراثىتغيرويحدثالحمراء.الدمكرياتإنتاج

،داونمتلازمةأما.الصبغياتترتيبأوعددتغيرإذا

يحدثهاوجسديةعقليةعلةف!بالمغولية،أيضاوتسمى

صبغيولهالشخصولدإذاالعلةوتحدث.صبغىتغير

زائذ.

أشكالمعظممسبباتاليومإلىالعلماءيعرفولا

فبعضها.معروفةبمعدلاتتحدثأنهابيد،الوراثيالتغير

الأشعةأو،البنفسجيةفوقالأشعةمثلعواملتسببه

التغيربنوعالتنبؤولايمكن.معينةكيميائيةموادأو،السينية

معين.عامليحدثهالذي

إلىالوراثيالتغيرينقلأنالحىالكائنولايستطع

وأالبيوضتنتجخليةالوراثيالتغيرهذاأصابإذاإلاذرشه

التغيرمنالنوعهذاويعرف(.المنوية)الحيواناتالنطاف

باسميعرفمنهالآخروالنوع.الجرثوميالوراثيبالتغير

الجسمخلايافىويحدث،الجسميالوراثيالتغير

.الأخرى

الذيالجسمعلىظاهرتأثيرالوراثيللتغيريكونوقد

ظاهرتأثيرلهاالتيالتغيراتومعظم.يكونلاأويحملى

.ضارةتكون

الكائنتمكنالتغيرأتبعضفإن،أخرىناحيةومن

أعضاءبقيةمنأفضلبطريقةوالتناسلالبقاءمنالحي

جرثومية-كانتإذا-النافعةالتغيراتهذهومثل،فصيلته

بالتغيرالمتأثرالحيالكائننقلفإذاللتط!ور.أساساتكون

ميزةأيضالذريتهفسيكون،ذريتهإلىنافعةسمةالوراثي

أعضاءلمعظمسيكون،أجيالعدةوبعد.والتناسلالبقاء

السمة.هذهأغصيلةا

جديدةفصائللإنتاجالوراثىالتغيرالمربونويستخدم

عنذلكيفعلونوهم.والحيواناتالمحاصيلمنمحسنةأو

منأكثرأوواحدةلهامعينةوحيواناتنباتاتتربيةطريق

النافع.التغيرأشكال

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والارتقاءالنشوءالحليةالبشريةالأجماس

الوراثةالبيولوحيةالطفرةالاستيلاد

الكوسةالأشعة

التجارية.الناحيةمنأهميةأ!واكهاأكثرأحدالتفاء

فيتقريباالتفاحأشجارتنمو.شعبيةأكثرهامنأيضاوهو

شديدةأوالحرارةشمديدةالمناطقماعدا،المناطقمعظم

.البرودة
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مابينألوانهاتترأوح،التفاحمنالأصنافآلافوتوجد

ويختلفوالأصفر،الأخضرإلىالختلفةبدرجاتهالأحمر

إلىالتفاحألثمجارتنتمىالحلو.إلىالحامضمنمذاقها

الربيع،فيتتفتح،جميلةبيضاءأزهارولها،الورديةالعائلة

.الصغيرةالورودمثلوتبدو

طنمليون04نحوالتفاحمنالعالميالإنتاجويبلغ

،التفاحإنتاجفىالعالمدولالصينتتصدرسنويا.متري

الولاياتتأتيثم،متريطنمليون21تنئنحوحيث

نحوالسنويإنتاجهايصلحيثالثانيةالمرتبةفىالمتحدة

وإيطاليافرنسامنكليليها،متريطنملايينخمسة

وتركيا.

فىللتفاحالمستهلكةالدولأكبروألمانيابلغارياوتعد

شخصلكلالسنويالاستهلاكمتوسطيبلغحيث،العالم

كجم.4وأ04مابينالدولتينهاتينفي

أمثالثلاثةتمثلالدولتانتستهلكهاالتيالكميةوهذه

وأكثر،الأستراليونأوالأمريكيونيستهلكهاالتىالكمية

بريطانيا.فيالفرداستهلاككميةضعفمن

فيالناميةالدولمعظمفيالتفاحواستهلاكإنتاجويعد

يذكر.ولايكادجداضئيلأ،اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيا

المرتفعاتفوقمعتدلةمناطقبهاتوجدالتىالدولفيوحتى

الظروفبهاوتتوفر،الصقيعحدوثبهامايتكررعادةالتي

زراعتهظلتفقدجيد،بشكلالتفاحلزراعةالملائمةالبيئية

كينياوفيسنويا،قليلةأطنانتنتجمثلا،أثيوبياففي.مهمله

منتجةدولةأكبرثانيةتعدالتيوالصينطنا.06الإنتاجيبلغ

سنويا.للفردكجم4.2نحوفقطشعبهايستهلكللتفاح

مستمر.بشكلالتفاحمنإنتاجهالزيادةالصينوتخطط

الدولمنوالإكوادوروباكستانوبيروالهندمنكلوتعد

.التفاحإنتاجلزيادةكبرىمشاريعأعدتالتىالأخرى

لغاياتتستحدمالختلفةوالأنواع.والبنيةوالحجموالشكلوالمكهةاللودحيثم!تختلف!وهي،التفاحمنالأنواعآلافتوحدالتفاحأنواع

فرنسا.فيمطبوحايأكلونهبيممابريطانيافيطازجايؤكلمثلا،ديليشيص،جولدنالمسمىفالنوع.مختلفةبلدانفيمختلفة

ديلي!ثيصجولدن

جريننجيلاندآرود

إمبيرياليورك

ماكنتوقق

ينسابوا

بيبينأورابخكوكس

ثانجونا

وايشابستيمان

ندكورتلا

سميثجراني

بيوتيروم
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نأكماطازخا.المنتجالتفاحنصفمنأكثريؤكل

.أخرىأطباقوعدةفطائر،شكلفيأيضايعدالتفاح

التفاحومعجونالتفاحعصيرعملفيالتفاحويستخدم

تحويلهايمكنالتفاحوعصارة،أخرىومشروباتوالجلي

وأتعليبهايتمالتفاحأنواعوبعضعصير.أوخلإلى

تجميدها.أوتجفيفها

"أ"فيتامينيعلىويحتويماء.85%منالتفاحيتكون

عبريترددالتفاحذكروظل.والبكتينوالبوتاسيومو"!"

ففى.الدينيةالكتبوبعضوالقصائدالأساطيرفىالعصور

أ!باعتقاأ!غاةاأحديقوم،تالوليمالسويسريةالأسطورة

استطاعإذاسراحهبإطلاثيعدولكنه،السهامرماةأحد

ذلك،تلوليمايفعل.ابنهرأسعلىموضوعةتفاحةإصابة

آحر.بسهمالطاغيةيقتلبعدوفيما

أكلهاالتيالفاكهةهوالتفاحأنالناسمنكثيريعتقد

فيذلك!رذ.الجنةفيحواءوزوجته(السلام)عليهآدم

صحته.علىيدلماالقرآنفىيوجدولا،الإنجيل

منالأصنافآلافوجودمنبالرغم.التفاحأصناف

المزروعأضفاحامعظمتمثلمنهقليلةأصنافاأنإلا،التفاح

المنزلية.الحدايطفييزرعوالذيتجاريا

الشماليةأمري!ظفىشعبيةالتفاحأصنافأكثرومن

بيوتى،وروموماكنتوش،ديليشيصر،وجولدنديليشيص،

منكلشىشائعسميثجرأنىوالنوع.وجوناثان

أماإفريقيا،وجنوبونيوزيلنداوتشيلىوأسترالياالأرجنتين

فىخاصبشكلفيزرعبيبينأورانجكوكسالصنف

أفضلمنبرامليالصنفويعدوهولندا.والدنماركبريطهانيا

التفاحأصنافوتختلفبريطانيا.فيالطبختفاحأصناف

موضحهوكماوالحجموالمذاقوالملمساللونحيثمن

يكونقدالقشرةولون.الموضوعلهذاالمصاحببالجدول

ولبالأحمر.منمختلفةدرجاتأوأصفرأوأخضر

قدالثمرةوملمسأصفر.أوأبيضأواللونقشديالتفاح

حلوا.أوحامضايكونقدوالمذاقمكتنرا،أوغضايكون

الأصنافأماطازجا،الحلوالتفاحيؤكل،عاموبوجه

لعمل،الصناعةفىأوالطبخفيفتستحدمالمذاقالحامضية

الخل.أوالتفاحمعجونأوالتفاحفطيرةمثلالمنتجات

البريالتفاحمنصنفا03إلى25منمايقربوهناك

التفاحانظر:.الحامضالصغيرالبريالنوعمنومعظمها

.البري

التفاحزراعة

ورقيولبسميكةخايىجيةطبقةمنالتفاحةتتكون

نوعمنأيضاالكمثرىوتعد.بذرةمنأكثرعلىيحتوي

.التفاحثمار

،الطولفيم21منأكثرإلىالتفاحأشجارتنموقد

ولاتنموالبارد.الشتاءذاتالمناطقفيزراعتهاوتنجح

التعرضمنلهالالدالأشجاراأنغيرالشتاء،فصلخلال

تتفتح،الربيعفصلأواخروفيوتزهر.تنمولكي،للبرودة

شمالازهارمعظم.التفاحأشجارعلىالبيضاءالأزهار

التفاحأصناف

هذا.داكمةحمراءبحطوباهتأحمرلولهواينسابإستيمان

وشكلهالكبيرإلىالمتوسطم!ححمهسفاوتالتماحسأ!سصا

طازحاويؤكل،الحموضةحفيرومداشهم!ضاسهمحسدير.

احلسصسيع.:!سمحدم

ويتفاوت،اللونالفاغالأحصرالتكلاحسصمروسمثجرانى

المكتنرلبهتقريبا.مستديرشكلشلهاحجيراإلىا!سيرامنححمه

اللصبح.ويستحدمطارحأويؤكلحامفرمداقه

مكتنرلبه.بيصىوشكلصمراءدهميةقشرةدوديليشيصجولدن

صنصوهوالكبيرإلىالصعيرمنححمهويتفاوتالعصارةوكتير

.الأغراصاأحصلحيد

حجماويتفاوتالأحضر.واالأصفرا!ونادايمتمولهلمحاح،أحمرجوناثان

ولبحامضمداقولهالمتوسطإلىالصعيرالتفاحمنالصصهدا

وأطازحاويؤكل.بيصىأومستديرش!سله.العصارةكتيرم!ض

ئر.المصاأأحم!يحمر

يتماوت.داكسةحطوطمعأحمرأوشداأحصرللوديحميرديييم

فىشوءاتحمسةبهبيضىوشكلهاحبماإلىالتوسطسححمه

وكثيروهشومكتنزالمداقحلواضماحاهدا.الأسط!اا!رفا

طارحا.مايؤكا!رعادة،العصارة

مسحةلهتكونوقداطود،اوأخصرحصيرصمصجريننجآيلاندرود

مكتنز.ولمهحامضمذاقه،بيضىإلىمستديرش!طهحمراء.

ويصيع.للطمحيستحدم

ولهكبير،ححمهحضراء.أوصفراءبعلاماتاللولىأحمربيوتىروم

الححوضةخمي!ومدا!هومكتنزهشلمه.بيضىأزمستديرشك!!

والتصسيم.والحبرللطخالتفاحمنا!سفاهداويستخدم

أطرافولهالححمكميرحمراء،لحطهو!أداك!،أحمرتماحكورتلاند

وهوالمداقحلوإلىالحموضةحميرومنمداقهيتفاوت.مسطحة

للطح.ويستحدمطازحايؤك!!.العصارةوكثيرعض

قشرةلهالشكلمستدير،الححممتوسطتفاحبيبينأورابخكوكى

وعادة،عاديغيرمداقولهالعصارةكتيرلبهاللود.برتقاليةةع!مإ

طارجا.يؤكلما

وأومستديرالحجممتوسط،القاليالأحمرالتفاحسصمفمابهتوش

غضلبلهالمذاقحلوإلىالحموضةحفيفسمداقه.ليصي

طارحا.مايؤكلوعادة

!مححمهيتفاوتومستدير،لامع!دااللودأحمرواينساب

وكثيرمكتنرلبه.الحموضةحفيفزمداقهالمتو!ط،إلىالصعير

للتصيع.يستخدمأزطازجاويؤكلالعصارة

الصمفهداحمراء،لخطوطأصمرأواللودأخضرإمبيرياليورك

ليمكىأومستديرالكمير،إلىالمتوسطمنحجمهتحماوتالتفاحمن

خفيفسمذاقهشفاوتم!ضنز،لبهحميفا.ميلامائ!!ظهووله

للتصسث!أسامايحشحدم.المداقحلوإلىالحموضة
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للتفاحالمنتجةالعالمدولأهم

المتريبالطنللتفاحالسنويالإنتاج

...............الصين

متريطن11.؟008739

.......ايحدةالولايات

متريطن03349.4)0

...فرنسا

متريطن2و051و008

،..إيطاليا

متريطن2لم.!00679

،..تركيا

متريطن2لم.008.74

..روسيا

متريطن008/496.1

..إيران

متريطن1)0068523

..رومانيا

متريطن008.447.1

.8بولندا

متريطن1..004436

."الهند

متريطن235.1و...

.أم499أ-299التلاتالمسواتمتوسطتمتلقاما+

.المتحدةللأمالتابعةوالزراعةالأغذيةمنظمةالمصدر:

المزارعينبعضيضعولذا،الحشراتبوساطةتلقيحها

تنموالأشجار.إزهارأثناءبساتينهمفيالعسلنحلخلايا

والأجزاءالمبيضويتطور،الملقحةالزهرةمبيضفيالبذور

التفاحأصنافبعض.الثمرةلتكوين،للزهرةالأخرى

التلقيح.منيوما17و.041بينفيماتنضج

إلىتصلقدلفترةتثمرأنالتفاحأشجاروبإمكان

فىالمزروعةالتفاحأشجارمعظمولكن،سنة001

سنة.02أو12كلبعداستبدالهايتمالبساتين

أشجارتنئمعظمورعايتها.التفاحأشجارزراعة

التيالسليمةالأشجارمنالبراعمفتقطع.البراعممنالتفاح

علىالبراعمهذهوتطعم،فيهالمرغوبالتفاحصنفتنتج

المنخفضةالحرارةلدرجاتلمقاومتهااختيارها،يتمأصول

.السوقأوالجذورعلىوضعهاويتم.والافاتوالأمرأض

أشجارعلىالحصولالنتيجةوتكون.النباتتطعيمان!:

منهأخذتالذينفسهالصنفمواصفاتتحملتفاح

البراعم.

تتراوح،صفوففي،البساتينفىالتفاحأشجارتزرع

المسافاتتلكوتسمحأمتار.وتسعةستةمابينبينهاالمسافة

بسهولة.الثماروحصادالبساتينوعزقبرشللمزارعين

تبدأالثمار.وكميةنوعيةلتحسينالأشسجارالمزارعونيقلم

تتراوحمدةخلالالثمارحملفيالصغيرةالتفاحشجرة

نفسهالصنفعلىاعتمادا،سنواتوخمسثلاثمابين

.أخرىوعوامل

منأكثرالتفاحأشجاريهاجم.والأمراضالافات

مرضا.051منأكثرويصيبها،الحشراتمننوع005

حيثللأشجار،تدميراالأعداءأكثرالتفاحدودةوتعد

الثماروعلى،الأوراقمنالأسفلالجانبعلىبيضهاتضع

الثمارداخلوتحفرالبيضمناليرقاتالربئوتفقسفى

الاشجاربرلقالتفاحدودةالمزارعونيكافح.الجديدة

دودةانظر:لبيضها.الإناثوضعفترةخلال،بالمبيدات

أيضاتدمرأخرىافةالأحمرالأوروبىالقملويعد.التفاح

لحاءعلىبيضهاالإناثتضعوثمارها.التفاحأشجار

قبيل،الربيعفيالقملصغاروتفقس،الخريففيالأشحجار

تمتصالتيالقملحشراتمكافحةويمكنالأزهار.تفتح

يكافح.الحشريةبالمبيدات،الجديدةالأوراقمنالعصارة

بحيثالرلق،عملياتبتوقيتالافةتلكأيضاالمزارعون

تلكلأنبمالحقولفيتعي!التيالأخرىالأنواعلاتقتل

تؤذيأندونالأحمرالأوروبيالقملتفترسالأنواع

.التفاحأشجار

أشجاربرشقتلهاويمكن،الثمرةالقطعاءاليرقةتهاجم

عندما،الصيففصلمنتصففيالمبيداتبأحدالتفاح

.اليرقاتتنضج

النباتقملةهما،الماصةالحشراتمننوعانويوجد

.التفاحأشجاريضرانوهما،القشريةهوزيهسانوحشرة

حشرةوهى،مدمرةحشرةالقشريةهوزيهسانوحشرة

.النباتقملةانظر:.الشماليةأمريكافيمنتشرة

جربالتفاحأشجارعلىخطورةالأمراضاكثرومن

المناطقفىدائماوينتشرفطر،يسببهالذي،التفاح)تبقع(

أوراقفى،الأرضعلىالشتاءالفطريمضى.الرطبة

الفطر،منأنواعاالأمطارتحرر،الربيعوفي.الجافةالأشجار

المزارعونويكافح.والأوراقوالثمارالأزهارتصيبحيث

توقعهمقبلالفو،بمبيداتالأشجاربرشالتفاحجرب

الربيع.أمطارلهطول

الأزهاريقتلالبكتيريا،تسببهمرضالناريةواللفحة

وهو.التفاحبأشمجارالناميةالصحغيرةوالأغصانوالأورأق

يكافحهبالنار.ملفوحةوكأنهاالأشجاريتركأيضا

وبرش،المصابةوالأغصانالأجزأءبتقليمالمزارعون

المرضالمزارعينبعضيكافح.الختلفةبالمبيداتالأشجار

للبكتيريا.المقاومةالتفاحأشجاربزراعةأيضأ

جمعالتفاحمزارعويبدأ.وتمنيعهالمحمولجمع

وتختلف.الخريفوأوائلالصيفأواخرفيمحصولهم
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.امستودعاتإلىتمخلهاصىاراتصي!سعولهات!سلاأحمثحا!العحاحمؤا،ءبملأ.الثماريلتقطونالتفاحجامعو

التفاحيجمع.نفسهالتفاحصنفباختلافالجمعأوقات

التيالثمارأمايدويا.طازجةكفاكهةبيعهسيتمالذي

حصادهافيم!ش،منتجاتشكلفيللتصنيعتخصص

فتتساقطوتهزها،الأشجارجذوععلىتثبتالتيبالالات

وهي،الغرضلهذاخصيصاأعدتإطاراتعلىالثمار

الأشمجار.فوقمنسقوطهاآثارلتقليلمجهزة

درجةفىيتحكم،غرففيالتفاحثمارتخزينيمكن

الرطوبة.عنومعزولةباردةتبقىأاللأقلاعلىأوحرارتها،

تجاريستحدمهاالتىالمستودعاتتكونقدالغرفتلك

المنازلأوالمزارع!تبمنازلالتحزينحجراتأو،الجملة

ثمومنالغر!،تلكفيطازجةالفاكهةتبقى.الخاصة

السنة.مدارعلىأكلهايمكن

تاريخيةنبذة

منمايقربمنذللناسمفضلةفاكهةالتفاحظل

علماءوجدحيث،الأقلعلى!شةالمليونونصفمليونين

أوروبافيالحجريالعصرقرىبقايايدرسعونالذين-الاثار

.المتحجرةالتفاحبقايا-

اليونانقدماءكانالميلاد،الرابقبلالقرنوبحلول

الرومانقدماءأنكما،التفاحمنأصنافعدةيزرعون

الأصنافالروماننقلوقدأيضعا.التفاحيزرعونكانوا

الأخرىوالأجزاءإنجلتراأنحاءمعظماإلىالتفاحمنالختلفة

أوائلأخذ.العديدةالسمكريةمعاركهماخلالأوروبا،من

إنجلترا.منمعهموأشجارهالتفاحبذورلأمريكاالمستعمرين

-التفاحزراعةروادأحدقامعشر،أضاسعاالقرنأوائلفي

علىوشتلاتهالتفاحبذوربتوزيع-تشابمانجونويسمى

جونيبلقبوقداوهايو.ووسطشمالفيالمستوطنين

جوني.أبلسيد،انظر:.التفاحبذرة

جديدةأصنافاالتفاحمزارعوطور،الوقتوبمرور

جديدةطرقاأدخلواالباحثينأنإلىبالإضافة.منهومحسنة

وامشعماله.لحفظه

نوعاتثمرالمتنوعةالأشجارمنجموعةالبريالتفاح

52حوالىوهناك.سم5منأقلقطرهنصفالتفاحمن

الكرةنصففىتنموالبريالتفاحأشجارمننوعا

وعلاوة.آسياقارةإلىالأشجارهذهأصلويعود.الشمالي

التفاحأشجارمنالأنواعمئاتزراعةتمتفقد،ذلكعلى

فىوخاصة،للزينةكأشجارالأشجار،هذهوتزرع.البري

ثمارهامنللاستفادةبعضهاويزرع.الحضريةالمناطق

فىالأحوالمعظمفىتستخدموالتى،للأكلالصالحة

.المريصخاعة

.م9منأقلالبريالتفاحأشجارمعظمارتفاعويبلغ

حمراءزهوراأوقرنفليةبيضاء،زهوراالأشجارهذهوتنتج

وأحمراءثماراالأشجار!ذهوتنئ.الربيعفصلفي
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فصلوخلالالخريففصلفيلونهاعلىتظلصفراء

التفاحأشجاربعضأنبالذكر،الجديرومنالشتاء.

أنهاعنفضلا،والحشراتالأمراضتقاومالمزروعة

الخلابة.لزهورهاللزينةأشجاراتتخذأصبحت

الغاباتمناطقفيبكثافةينموأمريكينباتطلوتفاح

يطلق.الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالضرقيالنصففي

بنباتصلةلهليسأنهإلااليبروحاسمعادةالناسعليه

.اليبروح:انظر.الأوروبياليبروح

أوراقهوتتكون،كبيرةمجموعاتفيمايوتفاحينمو

المظلاتهيئةعلىوتبدو،فلقات7إلى5منالكبيرة

يبلغساقعلىمزدوجبشكلماينمووعادةتقريبا.الصغيرة

صغيرةسويقةعلىبيضاءزهرةوتظهر.سم03طولها

سم.5حواليالزهرةهذهوقطر،الساقأشواكوسط

الجولف،كرةحجمفيصغيرةثمرةمايوتفاحينتج

الممكنومن،المذاقومرةأخضر،لونهاالنضئيكونقبل

فيكونالناضجةالثمرةأما.بالمعدةشديدةالاماتسببأن

تفاحنباتجذورمنويستخرجأكلها.ويمكنأصفرلونها

النتوءاتلإزالةيستخدمالذيبودوفيلمعقارمايو

.الصغيرة

.الزهرة:أيضاانو

البرتقالية.المكلورةان!ر:.الوشيعالتفاح

الهوائية.القصبة،الحنجرةانظر:.ادمتفاحة

تاريحية(.)ندةالطماطمأنظر:.الحبتفاحلأ

فىأريحافىينمو،شوكينباتسدوملفاحة

صفراءصغيرةثمارله،الطماطمفصيلةمنيعد،فلسطين

لمصيلةانتمائهورغم،فلسطينفيينموت!وكينباتسدومتفاحة

.التفاحتشبهصفراءثمارايطرحأنهإلا،الطماطم

فىوردتنصوصووفق.الحجمصغيرالتفاحتشبه

علىيطلقكانسدومتفاحةاسمفإن،القديمةالكتب

لكن،الميتالبحرقربينموكانمغرشكللهنبات

هذاأنالناسبعضيفترضالرماد.كطعممراكانمذاقه

يرىبينمابعينها،فاكهةبهيقصدلمالأساطيرمنضرب

يحملالذيالنوعغيرآخرنباتإلىإشارةأنهآخرون

.المألوفالاسسم

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائكةالئفاحة

المتسائكة(.)التفاحةالعربيه

باريس.أنظر:.الشقاقتفاحة

البلادفيالبريالحيوانانظر:.اليمئيةالتفاحية

.)الطيور(العربية

،الاندماجانظر:.الئوويالحراريالتفاعل

الوو!ب(.)الاسدماجالنوويةالطاقة

كيميائيةمادةفيهاتتحولعمليةالكيميائيالثفاعل

علىالكيميائيةجمئالتفاعلاتوتنطوي.أخرىمادةإلى

التفاعلاتومن.الذراتبينالروابطتفكيكأوتكوين

التفاعلاتومعظم.الطعاموهضمالحديدصدأالكيميائية

تحدثالتيالكيميائيةفالتفاعلات.حرارةتنتجالكيميائية

أجسامناعلىتحافظحرارةتولدمثلا،الهضمعمليةفي

دافئة.

ولا،التفاعلبمعدلالكيميائىالتفاعلسرعةوتعرف

علىأيضماولكن،والضغطالحرارةعلىفقطتتوقف

تفاعلعلىمثالفالصدأ.المتفاعلةالمركباتوتركيزطبيعة

مرتفعتفاعليمعدلذوتفاعلالانفجاربينمابطيء،

جدا.

بهاليعبرواالكيميائيةالمعادلاتالكيميائيونويستخدم

المعادلاتوتتكون.الكيميائيةالتفاعلاتفييحدثعما

الموادتوضحالتيوالرموزالكيميائيةالصيغمنالكيميائية

علىالحديد،صدافمعادلة.الكيميائىالتغيرفيالمشاركة

هى:،المثالسبيل

ص!43)3(+203)ء(-)3(302ء23

الحديدمنأربذراتتفاعلالمعادلةهذهتوضح

)20الأكسجينغازمنجزيئاتثلاثمع3(ح))؟(الصلب

3(.ح))3(302الصدأصلبمنوحدتينلتكوين)!((

نأالمعادلةهذهعلىأجريتالتىالتجاربوتوضح

والصدأ.النسبةبهذهدائمايتفاعلانوألاكسجينالحديد

الحديدمنكلويسمى،التفاعلنابخأوحصيلةهو
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للتغييرتعرضتالتيالمادةأي،المتفاعلواللأكسجين

الكيميافإ.

العددفيتغييريحدثلا،الكيميائيالتفاعلوفي

إحدىاختفاءمنباشرغمالذراتنوعأوللذراتالكلي

،أعلاهالحديدصدأمثالففى.أحرىمادةوتكونالمواد

الذراتذلكفيبما،ذراتعشرعلىالمتفاعلاتتشتمل

ويت!صن.أضلاثةاالأكسج!تاغازلجزيئاتالمكونةالست

أحجميائىاأضفاعلانواتحموأس!ش.ذراتعشرمنأيضماالناج

المتفاعلات.عنتختلف!وصيغها

التغيراتعنأحجميائيةاالتفاعلاتوتحتلف

مثل،الفيزيائيأضغيراففي.النوويةوالتفاعلاتالفيزيائية

)الثلج(للتغيرتتعرضالتيالمادةأننجدالثل!انصهار

التفاعلفيبينما)الماء(.الناتجةالمادةتركيبنفسلها

فيلتغيراتنتيجةأخرىذرةإلىالذرةتتحول،النووي

نواتها.

السلاحالانشطاربمالظر:.المتسلسلالتفاعل

:ي(؟اسواالاتحمصار)االنوويةالطاقةالاستمطار(،لرأسلحةالنووي

وا!صيةالإشعاممطااصتاص)االيورانيوماسقل!(بم)االنوويالمفاعل

.(ال!نشطارية

منمجموعةاسمالتفا!

تنموالتيأ!مارةاالأعشاب

وينموأوروبا.براريفى

ارتفاعإلىالحوليالتفاف

ذاتساقولهسم،69-.0

عصارةعلىتحتويفروع

،المزهرةرؤوسهاأما.حليبية

منعناقيدعلىتحتويفإنها

تشبهفاتحةصغيرةأزهار

)الهندلاءالطرخشقون

التفافنباتزهرةوهوآخرنوعوهناك(.البرية

يحملالذيالمعمرالتفاف

زاهية.صفراءزهورا

مسعود.هـ(7197-21)ينلداسعد،نيالتفتازا

وإليهالخراسانبتفتازانولد.التفتازانيعبداللهبنعمرابن

والبلاغةوالعقيدةوالتفسيرالأصولعلمفياشتهر.نعسب

.وال!دب

حقائقكشففيالتلويح:منههاكثيرةكتباوصنف

بمالصرففيالعربيالتصريفشرح،الأصولافيالتنقيح

بمالدينفيالدينأصولعلمفيالطالبينمقاصدشرح

البلاغة.فىالمطول

الرأيونمنمصنوعماحدإلىقاسناعمنسيجا!

منمأخوذوالاسمالحرير.أوالنايلونأو(الصناعي)الحرير

وللتفتة.منسوجأوملوثببمعنى،تافتةالفارسيةالكلمة

لصناعةواسعبعرضويكون.ومتلاصقبسيطنسيرت

بعرضيكونكماالنساء،وأغطيةسرة9ا1ولفرلقالملالس،

.اشأسوأكطيةأشرطةأصناعةضية!

المتفجر.،الديناميتالتحجيربمانظر:التفجير.

الأ!وات)صفاتالصامتبمالصائت:انف!إ.التفخيم

أضحويد(.ا)علمالكريمالقرانأ!كسامتة(بما

سياسةإفريقياجنوبفيالعنصريةاللفرقة

للتمييزإفريقياجنوبجمهوريةفيالبيضح!صمةاتبعتها

فيأعلنتأنمنذواسحودالبيضمنس!صانهاب!تالعنصري

هدفهاوكان.أم199عامإلغائهاح!توإلىأم489عاء

العرقيةللمجموعاتأطنفصلةاأضنميةا!ىي!صمنالأساسىا

السياسةهذهوتعرف،أسسكانامنهاش!صنالتيأحديدةا

اللغةفىالفصلتعنيكلمةوهيالأبارتيدباسم

الأشري!صانية.ا

البيضبينماالفصملالعنصريةالتفرقةسياسةتجاوزت

بعض،عنبعضهاالعرقيةالمجموعاتعزلإلىوالسود

عرقيةفئةلكلسكنيةمناطقخصصست،المثالسبي!!وعلى

السلطاتوقامت.الصغيرةبالمدنسميت،حدةعلى

.المفعولساريالعزليصبحل!ي،العائلاتآلافبترحيل

لحكومةرسميةمسياسةالعنصريةالتفرقةوأصبحت

عامالحكمإلىالقوميالحزبمجىءبعدإفريقياجنوب

أحفادمنعناصرالحزبعلىويسيطر،أم489

باسميعرفونالذينالأوائلالهولندي!تالمستوطن!ت

رابطةمنإفريقياجنوبانسحبتوقدالأفريكانيين.

إثر،أم619عامفيالكومنولث-البريطانيةالشعوب

العنصرية.سيا!حتهابسببالرابطةأعضاءبقيةانتقادات

علىلزاماكان،العشرينالقرنمنالثمانينياتعقدوحتى

التىالأحياءإلىللدخولشخصيةهوياتإبرازالسود

عزلآمعزولةالدولةمدارسوكانت.البيضيقطحها

الالتحاقالبيضلغيرمم!ضايكنأصمكماكاملا.عنصريا

عاميبينماالمدةوشهدت.للبيضالمخصصةبالوظائف

التفرقةقوانينمنالعديدفيتراجعا،أم089او079

الداخلية،المعارضةمجموعاتوشددت.العنصرية

الأجنبية،والحكومات،الإفريقيالوطنيالمؤتمركحز!

قوانينكافةلإلغاءإفريقياجنوبحكومةعلىضغوطها

آخرإلغاءتم،م1991عاموبحلول.العنصريةالتفرقة

القوانين.
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إفريقيا،جنوببمالإفريقىالوطنيالمؤتمرأيضا:انظر

الإنسان)حقوقدالعالمىالإعلان،الإنسانحقوق،تاريخ

(.الإسلامفي

تمتصعندمامعينةموادتصدرهالذيالضوءالتفسفر

امتصاصنتيجةالضوءلإصدارالعاموالمصطلح.الطاقة

مصطلحويشير(.الضوئي)الإشعاعالضيائيةهوالطاقة

مصدريزولأنبعدتستمرالتيالضيائيةإلىالتفسفر

حتىأو،ساعاتأو،ثوانلعدةيستمروقد.الطاقة

المادةتكونعندمافقط!دثالتيوالضيائية.أيام

الإشعاع،الفلورةانظر:.الفلورةتسمىللضوءمعرضة

الفوئي.

متعددةمصادرمنالتفسفرلخلقالطاقةتستمدوقد

والأشعة،البنفسجيةفوقوالأشعة،الكهربائيالتيارمثل

الضوءلونويعتمد.الكيميائيةالتفاعلاتوبعضالسينية

تمتصها.التيالطاقةوشكلالمادةعلىالفوسفوري

ومحاراتالسليلويدالمألوفةالفوسفوريةالموادوتشمل

الأحجارمنكثيروتتفسفر.والبرافينوالعاجالبيض

تثارعندماقوي،بشكلوالأصباغوالمعادنالكريمة

المعادنبعضوتتفسفر.بنفسجيةوفوق،نوويةبإشعاعات

يستخدموقد.الشمسلضوءتعرضهاحينببساطة

علىالعلاماتأو،اللعبفىالموادهذهمثلالمصنعون

الوميضويسمى،الظلامفيتبرقالتي،الساعاتأسطح

الإشعاع،الحيةالكائناتتصدرهالذيالفوسفوري

الأحيائي.التفسفر:انظر.الأحيائي

لابدذراتهافيالإلكتروناتفإن،المادةتتفسفرولكي

فيقفزالإلكترونإثارةتسببالطاقةوهذه،الطاقةتمتصأن

،مستقرةغيرالمثارةالإلكترونات.أعلىطاقةمستوىإلى

الإلكتروناتفإن،العاديطاقتهامستوىإلىتعودولكي

المادةفيلكنضوءهيئةعلىالزائدةالطاقةتصدر

الطاقةبينمؤقتاواقعةالإلكتروناتتصبح،الفوسفورية

.العاديوالمستوىالمثارة

العلميالفحصفيالقيمةالأداةدورالتفسفريؤدي

أمراضاالأطباءيشخص،المثالسبيلعلى.المتنوعةللمواد

يصدرهالذيالفوسفوريالضوءدراسةطريقعنمعينة

بإمكان.البنفسجيةفوقللأشعةالمعرضالبشريالنسيج

،للخزفالتاريخيةالفترةعلىيقفواأنالاثارعلماء

الناتجة.التفسفركميةوقياسالخزفبتسخين

علىالصورةخلقفيالمتفسفرةالموادتستخدم

الشاشمةفتغطيوالتلفاز،الحواسيبأجهزةعرضشاشسات

وهىمتفسمرات،تسمىالمتفسفرةالمادةمنصغيرةنقاط

ونرى.الإلكتروناتمنشعاغعليهايسلطعندماتسطع

بينماقصير،أمدفىتتفسفرالنقاطلأنمستمرةصورة

الشاشة.عبروأمامياخلفياينسابالشعاع

الحيةالكائناتببعضخاصةقابليةالأحيائيالتفسفر

فيتجريالتيالكيميائيةالعملياتنتيجةالضوءلإصدار

وتوجدإدراكها.يمكنحرارةأيةإحداثدونأنعسجتها

الحباراتمنفالعديدالبحر،فيالمتفسفرةالحيواناتمعظم

للحيواناتمألوفةدريةأمثلةوهناك.ة.."-
متمسمرد

(.الليل)سراجوالحباحبكاليراعةضوئيا()المشعةالضيائية

البكتيريابعضالأخرىالمتفسفرةالكائناتومن

العلماءقبلمنالأحيائيالتفسفردرسوقد.والفويات

بدونكيميائياالضوءإحداثمغزىلاكتشافكمحاولة

".حرارة

السردين.بمالمشكاةسمك؟اليراعة:أيضاانظر

الشرعيةالعلومأحدالكريمالقرآنتفسير

تعالىاللهأنزلهالذيالكريمبالقرآنيتعلقلأنه،الأساسية

الله،كلاممعانيفييبحثونوراورحمة،للناسهداية

وتفهم،آياتهبتدبرالناساللهأمروقد.آياتهومحكم

وفضلهتعالىاللهعظمةليدركواأحكامهومعرفة،معانيه

قال.عنهنهاهمماويجتنبوابه،أمرهمبماوليقوموا،عليهم

أولووليتذكرآياتهليدبروامبارذإليكأنزلناهكتاب):تعالى

!القرآنيتدبرونأفلا):تعالىوقال9.2ص:!الألباب

82.:النساء

تعالى:لقولهوالتبيينالإيضاحيعنىاللغةفيوالتفسير

تفسيرا!وأحسنبالحقجئناكإلابمثليأتونكولا)

الشرعىالاصطلاحوفيوتفصيلا.بيائاأي33.:المرقاد

أنهوهووأحد،مفهومإلىكلهاتعودتعريفاتعدةللتفسير

بأنهالزركشيوعرفهومفاهيمها.الكريمالقرآنلألفاظالمبين

دلالتهحيثمنالمجيد،القرآنأحوالعنفيهيبحث"علم

".البشريةالطاقةبقدر،تعالىاللهمرادعلى

تعالى،اللهكتابفهمإلىالتفسيرعلميهدف

المنهجومعرفة،صحيحبوجهالشرعيةالأحكامواستنباط

،عبادهعلىتعالىاللهبحقوالتذكير،القويمالإأ!ي

والاطلاع،الشيطانوشباك،الضلالشركمنوإنقاذهم

هذاإن):تعالىلقولهوالحياةوالإنسانالكونحقيقةعلى

.9:الإسراء!أقومهيللتيلهديالقرآن

العربيةالعلوممنبالكثيرالتفسيرعلمويرتبط

والمعانيوالاشتقاقوالصرفالنحوعلم:وهي،والشرعية

الفقهوأصول،الدينوأصولوالقراءاتوالبدئوالبيان

والفقه،والمنسوخوالنا!يخوالقصصالنزولوأسباب

والمبهم،للمجملالمبينةالشريفةوالأحاديثوالسنة
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مع،عبادهمنشاءلمنالدهيمنحهاالتيالموهبةإلىبالإضافة

الاعتقاد.وصحةالنيةإخلاص

!سدالرسولعهـدفيالتفسير

س!عربىبلساناوريمكتابهتعالىاللهأنزللقد

للعالمينأجكونوالتبليغبالبيانوأمره!سءالأميننبيهعلى

للناسلتبينالذكرإليكوأنزلنا):تعالىقال.ونذيرابشيرا

كانولقد.44!السحل!يتفكرونولعلهمإليهمنزلما

وبالسنةبالقرآنضلإ؟ي!النبيعلىينزلالسلامعليهجبريل

الكتابعليكاللهوأنزل):تعالىقالكما،لهالمفسرة

تكفلولقد.131الساء:!تعلمتكنلمماوعلمكوالحكمة

كانولقدالبيانهذاإبلاغنبيهوكلف،كتابهببيانالله

عنفيبينربه،منإليهأنزلمايبلغوالسلامالصلاةعليه

أحصيم،ااغرآناألفاظمنإليهالحاجةدعتمالأصحابهالله

وبينهإلادنياهاأودينهاأمرفيأمتهتحتاجهشيئاشركولم

جديرةمسألةوهنا.وبيانتفسيرأحسنوفسرهاللهعن

وأالقرآنجميع!مداشسولبينهل:وهيألابالاهتمام

النبيأن-أهما:رأيانالمسألةهذهفيوللعلماء؟بعضه

لهمبينكمالأصحابهالقرآنمعانيجميعبينعدب

منلأصحابهيبينلمصودهي!الرسولأن2-.ألفاظهكذلك

القليل.إلاالقرانمعانى

يجدبالمأثورالتفسيركتبفيالقرآنمعانييتدبرومن

ببيانيكتفلمأنهكماجمئالقرآن،يبينلمكل!تالنبيأن

بعضهم.يرىكمامنهالقليل

عنلأصحابه-بينع!طالرسولالمرحبننفالرأيإذن

بذأ!كتشهدكما،أممريماالقرآنمعانيمنالكثير-الله

الأسبابومن.القرآنك!!يبينولموغيرهاالصحاحكتب

لم-عنهماللهرضي-الصحابةأنهذاإلىدعتالتي

كل!لد،النبيمقاميتهيبونوكانوا،الأسئلةيتكلفونيكونوا

فيهيدعوهمالذيالكريمالقرآنبآدابتأدبواقدأنهمكما

لاآمنواالذينأيهايا):بقوله،السؤالأدبإلىالعالمينرب

حينعنهاتسألواورانتسؤكملكمتبدإنأشياءعنتسألوا

سألهاقد-ال!ض!فورحلحواللهعنهااللهعفالكمتبدالقرآنينزل

.101،201؟المائدة!كافرينبهاأصبحواثمقبلكممنلمحوم

صزيهبدالرسوليبتدرونعنهماللهرضييكونوافلم

دينهمفىيحتاجونهماببيانهويبتدرهمحتىبالسؤال

يأتيأنيحبون-عنهماللهرضي-كانواولذلك.وغيره

عما!ؤيه!الرسولفيسأل،الأعرابمناللبيبالرجل

عليه.يعنفولاشيء،كلعنيجيبهك!ل!والرسوليريد

منيستفيدونعنهماللهرضيالصعحابةكانهنافمن

والرسولاللبيبالأعرابىبينالحواروهذاالمجالسةهذه

الرحيم.

منعليهمأشكلمالأصحابهيبينعثةسطالرسول3طن

ابنقاللذا.العربيةبالسليقةيفهمونهماويتركالقرآنفهم

الطبريجريرابنعنهأخرجهفيما-عنهال!هرضى-عباس

العربتعرفهوجه،أوجهأربعةعلى)التفسير:تفسيرهفى

يعرفهوتفسير،بجهالتهأحديعذرلاوتفسيركلامها،من

(.اللهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،

ماد!صحابهيفسرلمصتنوي!الرلحمولأنالبديهيومن

نزلإنماالكريمالقرانلأنبمالعربلغةإلىفهمهيرجع

إلىيتبادرماالقرآنمنلهبميفسرلموكذا،بلغتهم

كقيامبعلمهتعالىالدهاستاثرماوكذا،فهمهالأذهان

منوغيرهاالسور،بعضوفواغ،الروحوحقيقة،الساعة

نأنجدولذا.وحدهاللهإلايعلمهلاالذيالغيبعال!ا

فىتتفاوتأفهامهمكانت-عنهماللهرضي-الصحابة

عليهأشكلقدبعضهمأننجدكما،الكريمالقرآنفهما

عنيؤثرلىماأوممنه،اللهبمراديستيقنلمماالقرآنمن

فيعبيدةأبوأخرجهماأ!ذاويشهد.فيهعلمابسرالنبي

الخطاببنعمرأن:عنهاللهرضي-أنسعنالفضائل

وأبا!وفاكهة)المنبر:علىقرأ-عنهأدلهرضى-

ثم؟،الأبفماعرفناهاقدالفاكهةهذه:فقال3.أ:عس

وقدعمر.ياالتكلفلهوهذاإن:فقالنفسهإلىرجع

علىمحمولوهذا:بقولهالأثرهذاعلىكثيرابنعقب

ثموعينهوجنسهشكلهيعرفأنأرادعنهالمهرضيأنه

لاظاهرالأرضمننبتافكونهوإلاكثير:النأضاف

يجه!!.

!تخوفعلىيأخذهمأو)المنبر:علىكدلكوقرأ

منرجلفقال،التخوفمعنىعنسألثم.47ةأصحلا

عبيدةأبوأخرجهماوكذا.التنقصعندناالتخوف:هذيل

أدريلاكنت:قال،عنهاللهر!ي-عباسابنعنبسنده

أعرابيانأتانىحتى.أأ؟الشورى!السماواتفاطر)ما

:يقولوالاخرفطرتهاأناأحدهما:فقالبئرفييتخاصمان

ابتدأتها.أنا

فيخلدونابنالعلامةإليهذهبماخلافوهذا

وعلى،العرببلغةنزلالقرانإن:يقولحيثمقدمته

معانيهويعلمونيفهمونهكلهمفكانوا،بلاغتهمأساليب

وتراكيبه.مفرداتهفي

الصحابةعصرفىالدفسيرمصادر

قدأنهيجدالكريمالقرآنفيالناظر.الكريمالقران

والتبيين،الإجمالوعلى،والإطنابالإيجازعلىاشتمل

وما.والخصوصالعموموعلىوالتقييد،الإطلاقوعلى

فيأجملوماآخر،مكانفييبسطقدمكانفيأوجز

ناحيةفيمطلقاجاءوماموضئآخر،فييبينقدموضع
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قدآيةفيعاماكانوما،أخرىناحيةفىالتقييديلحقهقد

.أخرىآيةفيالتخصيصيدخله

تعالىاللهكتابلتفسيريتعرضلمنلابدكانولهذا

موضعفىمنهتكررمافيجمعأولأ،القرآنفيينظرأن

ماعلىبهاليستعين،ببعضبعضهاألاياتويقابلواحد،

ذكر.

الصحابةإليهرجعالذيالثانيالمصدركانعدط،النبي

إذاالصحابيفكان،تعالىاللهلكتابتفسيرهمفي

فى!يهص!اللهرسولإلىرجعاللهكتابمنآيةعليهأشكلت

،البيانوظيفتهلأن،عليهخفيماايهعنلهفيبينتفسيرها،

:قالحيثالعزيزكتابهفيبذلكعنهأدلهأخبركما

ولعلهمإليهمنزلماللناسلتبينالذكرإليك)وأنزلنا

.44:المحل!يتفكرون

داودأبوأخرجهفيماعدباللهرسولذلكعلىنبهكما

واني)ألا:قال!هش!الرسولأن،صحيحبإسنادسننهفي

الأول:شيئينفىللقرانوالمثليةمعه(ومثلهالكتابأوتيت

الاتباعواجبةالسنةأنوالثانيكالقرآنوحىالسنةأن

.كالقران-إذا-

القولكثيرابنأجملوقد.التفسيرومصادركيرابن

حيثلتفسيرهبذلكمقدما،وطرقهالتفسيرمصادرفي

التفسير؟طرقأحسنفماقائلقالفإن:قال

القرآنيفسرأنذلكفيأصئالطرقأنفالجواب

موضعفىبسطقدفإنهمكانفيأجملفما،بالقران

للقرآنشارحةفإنها،بالسنةفعليكذلكأعياكفإنآخر،

بنمحمدعبداللهأبوالإمامقالقدبلله،وموضحة

رسولبهحكمماكل،تعالىاللهرح!ه،الشافعىإدريس

إنا):تعالىاللهقال،القرآنمنفهمهممافهونجطالله

ولااللهأراكبماالناسبينلتحكمبالحقالكتابإليكأنزلنا

وما):تعالىوقال.أ،5النساء:خصيما!للخائنينتكن

وهدىفيهاختلفواالذيلهملتبينإلاالكتابعليكأنزلنا

وأنزلنا):تعالىوتال.46:النحل*!يؤمنونلقومورحمة

يتفكرون!ولعلهمإليهمنزلماللناسللبينالذكرإليك

أوتيتإني)ألاعلطاللهرسولقالولهذا44.:النحل

عليهتنزلأيفماوالسنة،السنةيعنىمعه(ومثلهالقرآن

يتلىكماتتلىلاأنهاإلاالقرانينزلكما،بالوحي

.القرآن

القرآنتفسيرتطلبأنكوالغرضكثيرابنقالثم

علباللهرسولقالكما،السنةفمنتجدهلمفإنمنه،

الله،بكتاب:قال؟تحكمفبم،اليمنإلىبعثهحينلمعاذ

لىفإن:ظل،اللهرسولبسنة:قالتجد؟لمفين:وال

فيكل!!اللهرسولفضربالو،ولارأيأجتهد:قالتجد؟

لمااللهرسولرسولوفقالذيللهالحمد:وقالصدره

المسندفىالحديثوهذاكثيرابنقال.اللهرسوليرضى

قالثم.موضعهفيمقررهوكماجيدبإسنادوالسن

رجعناالسنةفيولاالقرآنفيالتفسيرنجدلمإذاوحينئذ

لمابذللثأدرىفإنهم،الصحابةأقوالإلىذلكفي

لهمولمابها،اختصواالتيوالأحوالالقرائنمنشاهدوا

سيمالاالصالحوالعمل،الصحيحوالعلمالفهممن

الراشدينوالخلفاءالأربعةكالائمةوكبراءهمعلماءهم

اللهرضيمسعودبنوعبداللهالمهديينالمهتدينوالأئمة

عنهم.

واللهمسعود:بنعبداللهقال،مسروققولأوردثم

وأناإلاتعالىاللهكتابمنآيةنزلتماغيرهإلهلاالذي

بكتابأعلمأحداأعلمولونزلتوأين،نزلتفيمنأعلم

بنعبداللهالبحرالبرومنهم.لأتيتهالمطاياتنالهمنيالله

دعاءببركة،القرآنوترجمانعد5!ؤاللهرسولعمابنعباس

وعلمهالدينفيفقهه)اللهم:قالحيثله!ل!!أللهرسول

.(التأويل

فىولاالقرانفيالتفسيرتجدلمإذاكثيرابنقالثم

الأئمةمنكثيررجعفقدالصحابةعنوجدتهولااسشة

آيةكانفإنهجبر؟بنكمجاهدالتابعينأقوالإلىذلكفي

بنأبانحدثنا:إسحقبنمحمدقالكماالتفسير،في

عباسابنعلىالمصحفعرضت:قالمجاهدعنصالحع،

منهاآيةكلعندأوقفهخاتمتهإلىفاتحتهمنعرضاتثلاث

:قالمليكةأبيابنعنجريرابنروايةأوردثمعنهاوأسأله

ومعهالقرانتفسيرعنعباسابنسألمجاهدارأيت

عنسألهحتى،اكتب:عباسابنلهفيقول:قال،ألواحه

جاءكإذا:يقولالثوريسفيانكانولهذا.كلهالتفسير

وعكرمةجبيربنوكسعيد!فحسبكمجاهدعنالتفسير

...البصريوالحسنرباحأبيبنوعطاء،عباسابنمولى

أقوالهمفتذكر،بعدهمومنوتابعيهمالتابعينمنوغيرهم

لامنيحسبهاالألفاظفيتباينعبارتهمفىفيقعالايةفي

منهمفإنكذلكوليسأقوالأفيحكيهااختلافاعندهعلم

علىينصمنومنه!،بنطرهأوبلازمهالشيءعنيعبرمن

فليتفطنالاماكنأكثرفيواحدبمعنىوالكلبعينهالشيء

لذلك.اللبيب

علىأجمعواإذاالتابعينأن-هذابعد-كثيرابنوأفاد

يكونفلااختلفوافإنحجة،كونهفييرتابفلاالشيء

فيويرجعبعدهممنعلىبعفولاعلىحجةبعضهم

اقوالأوالعربلغةعمومأوالسنةأوالقرآنلغةإلىذلك

ذلك.فيالصحابة

رواهلما،فحرامالرأيبمجردالقرانتفسيرفأما:قالثم

ابنحديثمنحسنبإسنادالسننوأصحابالترمذي
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قال)من:قالعثةمراللهرسولأنعنهمااللهرضيعباس

النار(.منمقعدهفليتبوأيعلملابماأو،برأيهالقرآنفي

بهيعنيإنمارواهمالهوساقكثيرابنرآهالذيوهذا

الفكروراءينساقثمالمصادر،هذهيطرحالذيالرأي

أجقولأ!ائفياالتعصبأوالمذهبيالاتجاهأوالشخصي

كأورسولىاورعنجطءمايصادمماورسولهاللهعن

اللهعنوالتالعونأ!همحابةاأثروفيماوالسنةالقرآن

ورسوله.

فيالاستنتاجودقةالاستنباطقوةبمعنىالاجتهادفأما

فيصريحنصفيهيردأ3وفيماوبيانهاللهكتابفهم

السنة،فيولاأغرآنافينصئايعارضلاوبماسنةأوكتاب

التفقهلأنواحبأمرفهووالتابعينأطصحابةإجماعاولا

مالازمأمرالكتابتأوي!!تعلموالأن،واجبأمرالدينفي

دامماوورسوأسهاللهعنجاءماإطارفيالاجتهادذلكدام

الأمرالأرمعتمذااداوماأحسةواالكتاببقواعدملتزما

رأتناقضدوناسمنةوصحيحالكتابعلىوآخره

معارضة.

فيهوردفيماالقرآرتفسيرفىالرأيي!صنأنفأما

جاءمامعيتعارضفيماأووالسنةالقرآنفيمخالم!تفسير

المعيارهووهذاالبعيدالضلالهوفذلكورسولهاللهعن

اللهعنجاءماوافقمافكلتفسير،أيبهيقاسالذي

التفسيرفهوورسولهاللهعنجاءماعلىواعتمد،ورسوله

فلا.ل!وما

التدوينعصرفيالدفسير

مرحلتىبعدأخنسميرامراحلم!أضالثةاهيالمرحلةهذه

ظهورمنوتبدأالتالعير،وعهد،وصحابتهعئهممرالنبيعهد

عهدوأولأميةبنيدولةعهدأواخرفيوذلكالتدوين

يتناقلالمرحلةهذهقبلالتفسيركانوقد.العباسييندولة

عن-عنهماللهرضي-الصحابةرواهفقدبمالروايةبطريق

التابعونرواهثمبعض،عنبعضهمرواه!!كماالرسول

بعض.عنبعضهموكذاالصحالهعن

التفسيركانعلبممرالرسوللحديثالتدوينعهدبدأولما

سورةبالتأليفمفرداعندهاالتفسيريكنول!ا،أبوابهضمن

اجتهدالتيالحديثأبوابمنباباكانبلآية،وآيةسورة

أثرمنش!صانلتدوينها،الأمصارافيونقبوالجمعها،العلماء

الحديثجانبإلىجيمأنللعلطءالميمونةالرحلاتهذه

أوك!!اللهرسمولإلىالمسندالتفسيرمنبهبأسلاقسط

التاب!ن.أوالصحابةإلى

فيالعظيمالجهدلهذاقامواالذينالعلماءهؤلاءومن

لمشةالمتوفىالسلميهارونبنيزيد:والتدوينالجمع

ووكيعأهـ،06سنةالمتوفىالحجاجبنوشعبةأهـ،17

سنةالمتوفىعيينةبنوسفيانهـ،أ79المتوشىالجراحابن

غيرهـ.121فيالمتوفىهمامبناشزاقوعبدأهـ،89

حديثجوارإلىيجمعأناستطاعالأخيرهذاأن

الشالتفاسيرأوائلمنيعتبرواسعاتفسيراعفممرالرسوأ!

مخطوطا،التفسيرهذايزالوما،التدوينعصرفىحضبت

نألهذاويشهد.المصمريةال!ضبدارفىمنهقطعةوتوحد

الاثار.!شكلكتابهفيكثيراإليهرجعقدالطحازي

نأبهااستطاعواأخرىخطوةبالتفسيرالعلماءخطا

مناللون!ذاأصئوبذلك،الحديثعنالتفسيريفصلوا

ومرتبا،القرآنمنايةكليتناولبذاتهقائماعلماالعلما،

نهضواالذينهؤلاءومن.المصحفسورعلىكذلك

كما-همامبنالرزاقعبدأضحو:اهذاعلىالعلمبهذا

وابنهـ،273فيالمتوفماماجةوابن-ذكرناأنسبهت

المنذربنبكروأبوهـ،031فىالمتوفىأ!برياجرير

فيالمتوفىحاتمأبيوابنهـ،831فيالمتوفىأضيسابوريا

العلماءمنهـوغيرهم504فىالمتوفىوالحاح-اهـ،327

أسشأن.اهذافي

لكتبتأليفهمفيالمذكورينالمفسري!هؤلاءمنهجأما

الرسولإلىبالإسنادالروايةطريقعلىكانفإنهالتفسير،

وتابعىوالتابعين-عنهماللهرضوان-الصحالةأوعثةير

كانماإلابالمأثور،التفسيرعليهيغلبكانأيأضابعين،ا

،الأقوالبعضيذكركانفإنه،الطبريجريرابنمن

باستخراجيعنىكانكمالعض،علىويرحلعضها

بأشعاروالاستشهادالإعرابأموروكذا،الآيةمناالأح!!اا

مهمةمسألةوهنا.الحاجةلذلكدعتإذا!صلامهمرالعرب

علىالتفسيرفيكتبمنأولمن:هىرأجهاإالإشارة!در

يذهبالفهرستكتابهفىالنديمابنفنجدالسحو؟هذا

القرآنفسرمنأولهـهو702فيالمتوفىالفراءأنإلى

أبوقال:قالثم،القرآنآخرإلىالفاتحةبسورةمبتدئا

يزيدأحذاأنأحبولا،مثلهأحديعمللم:ثعلبالعباس

عليه.

تفسيرفيالناظرإذ،فيهمبايغالكلامهذاأنوالظاهر

نأيعدولاأنهيجدالقرانبمعانيوالمعروفهذاالفراء

،سورةسورةالقرآنايمنأشكلمالبعضتفسيرايكون

شبيههذاوكتابهبالتفسير،القرآنآيجميعيتناولولم

الذي،المثنىبنمعمرعبيدةالأبيالقرآنمجازل!ضاب

فقط.القرآنمنأش!س!مافيهتناوأ!

لكلشاملاتفسيراألفقدهمامبناشازقعبدوهذا

للفراءمعاصرا-اللهرحمه-كانأنهومعروف،القرآناي

،الرزاقعبدتفسيرذكرالنديمالنأهملكيفيعرففلا

تفسيرمنشمولآأقلالأخيرأنمعالفراء،بتفسيرواهتم

.الرزاقعبد
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التفسيرمناللونهذاإنكذلكالقوليمكنناهناومن

إلىفيهالتأليفيتأخرلموالتفصيلبالشمولاتسمالذي

يرىكماالهجريينالثالثالقرنوأولالثانيالقرننهاية

فيهبدآوالتأليفالعملأنتثبتالأدلةبلالعلماء،بعض!

مبكرا.

أبيعنيرويهفيماتفسيره!يالطريجريرابنقال

تفسيرعنعباسابنيسألمجاهدارأيت:قال:مليكة

حتى:قالاكتب:عباسابنلهفيقول،ألواحهومعهالقرآن

التفسير.عنسأله

الئفسيرمدارس

تفسيراكانمابالمأثورالتفسيريشملبالمأثور.التفسير

كانوماباسشة،للقرآنتفسيراكانوما،بالقرأنللقرآن

عنالمرويأوالصحابةعلىبالموقوفللقرآنتفسيرا

التابعين.

التابعين-عنرويمابالمأثورالتفسيرفيأدرجناوإنما

قبيلمنأوالمأثورقبيلمنهوهل:خلاففيهكانوإن

ابنكتفسير-بالمأثورالتفسيركتبوجدنالأنا-الرأي

!طه!النبيعنمارويذكرعلىتقتصرلم-وغيرهجرير

عننقلماذلكإلىضمتبل،أصحابهعنوماروي

التفسير.فيالتابعين

التدوين.ودورالروايةدور:دورينفيالتفسيرتدرج

مالأصحابهبينعليه!اللهرسولفإن،الروايةدورفيأما

منالقدرهذافكان،القرآنمعانيمنعليهمأشكل

جاءولمن،لبعضبعضهمبالروايةالصحابةيتناولهالتفسير

التابعين.منبعدهم

بماالقرانتفسيرفيتكلممنالصحابةمنوجدثم

،واج!ادهرأولبمحضأوظ!!،اللهرسولعنلديهثبت

كانتالتيالدينيةالروح-قلتهعلى-ذلكسببوكان

حاجاتوتحدد،الرفئلاهلهالعقليوالمستوىالعهد،لهذا

علىشهادةالتفسيرهذاأنشعورهمثم،العمليةحياتهم

تعالى.الله

فروى-للتفسيرتصدىمنأيضاالتاب!نمنوجدثم

الصحابة،وعنلجطاللهرسولعنذلكمنلديهمتجمعما

زادمابمقداروالاجتهادبالرأيالقولمنذلكعلىوزاد

عصرعنالناسبعدكلمايتزايدكانالذيالغموضمن

والصحابة.ض!ويدالنبي

ماعنهموروت،التابعينتليالتيالطبقةجاءتثم

الزمنبعدسببهغموضمنزادمابمقدارعليهوزادواقالوا،

طبقة.بعدطبقةيتضخمالتفسيرظلوهكذاأيضئا...

كماسبقتهاالتيالطقاتعندكانماالتاليةالطقةوتروي

سبق.فيماذلكإلىاشير

البحث-هذافييعنيناماوهو-التدويندورابتدأثم

علىبالمأثور،التفسيرهوالتفسيرمنمادونأولف!طن

والروايةالحديثرجالفكان،كذلكالتدوينفيتدرج

مبادئأصحابوكانهذا.فيالأولالشأناصحابهم

علمكلوضع-عادتهمعلى-ينسبونحينالعلوم

جامعهبمعنىبالمأثورالتفسيرواضعيعدون،بعينهلشخص

مدونه.ل!

شكلااتخذقدالوقتهذاإلىالتفسيريكنولم

بابأنهعلىيكتبكانبل،بالتدوينيفردولممنظما،

النبيعنرويمابهيجمعون،الختلفةالحديثأبوابمن

التفسيرانفصلذلكبعدثم.والتابعينالصمحابةوعنكل!!

لناعرفماأولفكانخاص،بتأليفوأفرد،الحديثعن

عنطلحةأبيبنعليرواهاالتيالصحيفةتلك،ذلكمن

.عباسابن

التفسيرفيدونتأجزاءأوجزءذلكمنوجدثم

وتلك،روحةلأبيالمنسوبالجزءذلكمثل،خاصة

ابنعنثوربنمحمديرويهاالتيالثلاثةالأجزاء

جريج.

فىالمؤلفةالكتبمنمولمموعاتذلكمنوجدتثم

التفسيرمنلأصحابهاوقعماكلجمعتالتفسير،

ابنكتفسير،وتابعيهموأصحابهكل!ل!النبيعنالمروي

شاكلته-علىومنجريرابنأنويلاحظ.الطبريجرير

وأكثرواالنقلفيتولممعوأ-بالإسنادتفامسيرهمنقلواوإن

كما،بهموثوقاليسماوشملالمستفاضحتى،منه

ابنعصربعدماإلىموجودايزالماكانأنهيلاحظ

بالتأليف-التفسيرأفردواممن-شاكلتهعلىومنجرير

ماأبوابضمنباباللتفسيربوبواالمحدثينمنرجال

دونواأقوامهذابعدوجدثم.الأحاديثمنجمعوا

ذلك،فيأسانيدهميذكرواأندونالمأثورالتفسير

بينتفرقةوبدونتفالمميرهمفيالأقوالنقلمنوأكثروا

يركنلاالكتبهذهفيالناظرجعلمما،وكيرهالصحيح

الختلق،الموضوعقبيلمنيكونأنلجوازفيها،جاءلما

التفسير.فيكثيروهو

فيالتدوينكانأنفبعد،الاتجاهاتتغيرتذلكبعد

التفسيرتدوينإلىتعدى،فيهالمأثوريتعدىلاالتفسير

فيه.تدرجعلىبالرأي

تفسيراماكانيشملبالمأثورالتفسيرأنتقدمكاعلمنا

كانوما،بالسنةللقرآنتفسيراكانوما،بالقرآنللقرآن

عنالمرويأوالصحابةعلىبالموقوفللقرآنتفسيرا

السنةمنثبقبماأو،بالقرانالقرآنتفسيرأما.التابعين

شوقلالأنه،قبولهفيخلافلاممافذلك،الصحيحة

سبيلا.إليهالشكيجدولا،الضعفإليه
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وأسندهفيضعيفوهوعثةالنبيإلىأضيفماوأما

إلىنسبتهتصيحل!امادام-مقبولغيرمردودفذلكسنته

!وم!.النبي

التابعين،أوالصحابةعنيروىبماالقرآنتفسيروأما

كادحدإلى،الضعف!إليهوتطرقالخللإليهتسربفقد

لهذااللهقيضأنلولا،ذلكمنمارويبكلالثقةيفقدنا

قدرالنافسلم،الشكوكهدهعنهأزاحمنالعظيمالتراث

فيخليطايزالماوسقيمهاضعيفهاكانوإدبهيستهانلا

الأقوال.اشتاتبجمعأصحابهاعنيالتيالكتبمنكثير

روايةشأ!سعفاسبابترحبن.الضعفأسباب

ثلاثة:أمورإلىبالمأثورالتفسير

دخولثانيها:التفسير.الوصهيكثرةأولها:

الأسانيد.حذفثالثها:.فيهالإسرائيليات

وقدالاجتهاد،علىالقائمالتفسيرهو.بالرأيالتفسير

ومائله.لذلكمجيزبينالقدممنذحولهالعلماءاختلف

تعالى:قولهالتاليت!ت:-لالآيتيناستدلواأجازوهفالذين

.42:محمدأقفالها!قلوبعلىأمالقرآنيتدبرونأفا!)

منهمالأمراوليوإلىالرسولإلىرذوهولو):تعالىوقوله

0.83اصساءا!منهميستنبطونهالذلنلعلمه

يصللاأسقرآنامعانىأنعلىيدلماالايتينهاتينففي

موأهب،منيملكودبماوالاجتهاد،الاستنباطأهلإلاإليها

معانيه.استنباطفىوالاحتهادبالتدبرأمراالايةفيأنكما

بعضفي-عليهمااللهرضوان-أصحابةااختلافكانكما

باجتهادهمفسروهأنهماعلىيدل،القرآنتفسيرفيأ!مأقوا

أقوالهم.لاتفقتذلكلولاإذ،الخاصةمعرفتهمعلىالقائم

عنهمااللهرضيعباسلابنءلبورالنبيدعاءأيضاكانكما

الاجتهادجوازعدى(التأويلوعلمهالدينفيفقهه)اللهم

.القرآنفهمفي

التيأدلتهمفلهمبالرأيالتفسيرمنعواالذينأما

الذكرإليكوأنزلنا):تعالىقوأ،:-وهيعليهااعتمدوا

رأيهمافيالايةفهذه.44:الح!!!إليهمنزلماللناسلتبلن

.غيرهدونوحدهكل!مهللنبيوبيانهالقرآنتفسيرجعلت

ومامنهاظهرماالفواحشربيحرمإنماقل).تعالىقوله

بهينزللمماباللهتشركواوأنالحقبغيروالبغيوالإثمبطن

33.:الأعرا!لاتعلمون!مااللهعلىتقولواوأنسلطانا

والتفسيرعلما،بدوناللهعلىالقولعبادهعلىاللهفحرم

رواهما.علمبدوناللهعلىقول-المانعينعند-بالرأيمما

!وس!:النبيعنعنهمااللهرضىعباسابنعنالترمذي

وماالنار(،منمقعد،فليتبوأبرأيهالقرانفىقال)من

وأيتظلنيسماء"أي:عنهاللهرضيبكرأبيعنروي

أرادمابغيراللهكتابمنحرففيقلتإذاتقلنيأرض

القرانفيالقولعنالسلفبعضامتناعإلىإضافة".الله

بغيرافىعلىقولبالرأيأضفسيراأنيرونشالمانعونبرأيهما.

.حراملأنه،عليهالإقداملأحديجوزفلا،علم

:-يأتيبماالمانعينعلىالمجيزينردفيتتمثلوالنتيجة

الرسولفسرهالذيالمقدارفيالعلماءبينخلافهناك

والسلامالصلاةعليهأنهيرىمنفمنهم،القرآنفيكل!!

القليل؟فسر!م!أنهيرىمنومنهم،كلهالقرانفسر

فيهواختلفواالصحابةعلىأش!صلمافسرأنهوالأصوب

فما.كلهالقرآنيستوعبولمقليلا،يكنفلم،عنهأ!هوسأ

والعلمالفقهلأهلمجالفيهالذيهوعيئور،يفسرهلها

6ثيذبرونأفا):تعالىقولهإلىاستناداوالنظر،والاستنباط

.42:محمدأقفالها!قلوبعلىأمالقران

علم،بغيراللهعلىقولآليسالتفسيرفيالاجتهادإن

معاللإنسانعلىبهاللهأنعمأ!ذيممااللعقلاستعمالوإنما

المجتهدإنالاجتهاد.بهذايقومفيمنتوافرهايجبشروط

أجر.فلهأخطأوإن،أجرانفلهأصابإنمأجور،

غيرأمروالجهالةوالضلالةالهوىعنأجعيدافالاجتهاد

عنمشلحينعنهاللهر!يب!صأبيعنوردوقد.مذموم

وإناللهفمنصواباكانفإن؟لرأيفيهاأقول:فقالأحسلالةا

الكلالة.معنىفسرثم،الشيطانومنفمنيذلكغيركان

تفسيرعنوالتابعينالصحابةمنوعيرهبكرأبيامتناعأما

الوقوعوخشيةوألاحتياطالورععلىفيحولدرأيهمالقرآن

الزلل.في

للفخرالغيبمفايحأ-.بالرأيالتفسيركتبأشهر

وأسرارالتنزيلأنوار2-أم(9020هـ،606)تالرازي

مدارك3أم(1920هـ،196)تللبيضاويالتأويل

أم(.103هـ،107)تللنسفيالتأويلوحقائقالتنزيل

هـ،741)تللخازنالتنزيلمعانيفىالتأويللباب4-

الأندليحيانلأبيالمحيطالبحر5-أم(0340

للخطيبالمنير6-السراجأم(3440هـ،745)ت

العقلإرشاد7-أم(9560هـ،779)تالشربيني

هـ،829)تالسعودلأبيالكريمالقرانمزاياإلىالسيم

ت)المحلىالدينلجلال:الجلالينتفسير8-ام(5740

هـ،119)تالسيوطيالدينوحلالأم(945هـ،864

ام(.505

المأثورالتفسيرمنخلتالكتبهذهأنهذايعنىولا

.بالرأيالتفسيرفيهايكثرأنهيعنيوإنما،المنقولوالأثر

لمإن،التابعينعهدمنذمبكراظهرقدباشأيوالتفسير

أجيمينعنهماللهرضيأنفسهمالصحابةعهدفييكن

للأواخرالأوائليتركلم.الحديثالعصرفيالتفسير

معانيهعنوالكشفاللهكتابتفسيرفيجهدكبير

الذيدستورهمباعتبارهالقرانإلىنظرواإنهمإذ،ومراميه

نزولهأولمنفتناولوه،والآخرةالدنياسعادةبينجملهم
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علىالزمنمعسارتدراسة،التحليليةالتفسيريةبدراستهم

اختلافعلىالتفسيركتبيقرأوالذي.ملحوظتدرج

منبالتفسيريتعلقماكلأنفيشكيداخلهلامناهجها،

حقهالأقدمونالمفسرونهؤلاءوفاهقدالختلفةالدراسات

والتحقيق.البحثمن

الكريم،القرآنأيضاالأقدمونالمفسرونتناولوقد

اللغويةالنواحيمنملموساظاهراتوسعافيهفتوسعوا

ما،والكونيةوالمذهبيةوالنحويةوالفقهيةوالأدبيةوالبلاغية

أثرأوجديد،عملمنبعدهمجاءلمنيتركونكادوا

عملاإلااللهمآلفوها،التىتفاسيرهمفيبهيقومونمبتكر

شرحاأو،المتقد!نلأقوالجمعايكونأنيعدولاضئيلا

ترجيحاأومنها،الضعفيعتريهلماوتفنيدانقداأولغامضها

وقفةتقفالتفسيرمحاولاتجعلممارأي،علىلرأي

والابتكار.التجديدمنخاليةطويلة

القرآنتفسيرظل.الحديثالعصرفيالتفسيرمميزات

ولاقلمإليهيمتدلاالأقدمينتفاسيرمنعليههوماعلى

فاتجه،الحديثةالعلميةالنهفمةعصرجاءحتىآراءفيهتغير

فيهينظرواأنإلىالتفسيربدراسةعنايةلهمالذينالعلماء

فيهاتخلصوانظرةاللهكتابفيفنظروابمخاصةنظرات

التفاسيرفىأقحمتالتيالعلميةالاستطراداتكلمن

عملواكما،لازمةضرورةغيرعلىبهاومزجتإقحاما،

كادالذي-الإسرائيليالقصصمنالتفسيرتنقيةعلى

منفيهماجاءوتمحيص-وجلالهالقرانبجماليذهب

وأ!لهيداللهرسولعلىالموضوعةأوالضعيفةالأحاديث

أيضاعملواكما،تعالىأدلهرضوانعليهم-أصحابهعلى

القرانروعةيظهراجتماعياأدبئاثوباالتفسيرإلباسعلى

ماوبيان،الساميةوأهدافهالدقيقةمراميهعنويكشف

حقائقمناكتشفوماعلميةنظرياتمناستحدث

.القرانبهجاءلماموافقة،صحيحةكونية

المسلمينوغيرالمسلمونيعرفأنأجلمنذلكوكان

الإنسانحياةلتنطمالصالحالخالدالكتابهوالقرأنأن

أخرىاثارالاثارهذهغيروهناك.ومكانزمانكلفى

نشأت،الحديثالعصرفيالتفسيريالاتجاهفيظهرت

بالمذهبوالتأثرالعلمىالتوسعأه!ها،مختلفةعواملعن

الفاسد.الرايحريةعلىقامالذيوالإلحاد،والعقيدة

وهي:.أربعةالحديثالعصرفيالتفسيرمذاهب

،ال!لحاديوالمذهب،المذهبيوالاتجاه،العلميالمذهب

الاجتماعي.الأدبيوالمذهب

الحاضرالعصرفيالعلميالتفسيرراج.العلميالمذهب

علىمشتملاالقرانجعلإلىيرميوهوملحوظا،رواجا

بعضلدىوراجسيجد.ومامنهاجدماالعلومسائر

الكريم،بالقرآنوعناية،بالعلومعنايةلهمالذينالمثقفين

علىتسلطتالتيالتفسيريةالنزعةهذهأثرمنوكان

الكتبمنكثيرابهاالمشغوفونأخرجأنأصحابها،قلوب

الأرضعلومكلالقرآنيحملواأنفيهاأصحابهايحاول

وأالتصريحبطريقعليهادالآيجعلوهوأنوالسماء،

اهممنلناحيةبياناهذافىأنمنهماعتقادا،التلميح

للبقاء.وصلاحيتهلإعجازه،صدقهنواحي

صادقلمصطفىالقرانإعجاز:المحاولاتهذهمن

المؤيدينومنالتفسيريةالنزعةهذهأنصارمنوهوالرافعي

لموضوعخاصابحثاالمؤلفيعقد،الكتابهذاوفيلها،

معجزةالناميةبآثارهالقرآنأنيقرر:وفيه.والعلومالقرآن

لدنمن،الأرضهذهبسطعلىكلهالعلمتاريخفيأصيلة

قدالتفسيرمناللونوهذا.اللهماشاءإلىالإسلامظهور

الكريم،للقرآنالعلميالإعجازبيانفيجليلةخدمةأدى

فىالبحثوبسط،الخطىوسعقدالعلماءبعضأنغير

الأسمىهدفهعنبالقرآنيخرجونجعلهممماالمجالهذا

الكريمةالاياتأعناقيلوونفأصبحوابمأنزلأجلهمنالذي

لهذا.الحدشةالمكتشفاتأوالنظرياتبعضتوافقحتى

هذاعنمسؤولةوهيئاتخاصةلجاننظمت،السبب

والسنة،القرآنفيالعلمىالإعجازلجنةفتكونت،المجال

لهذهوكان،المكرمةبمكةالإسلامىالعالملرابطةتابعةوهي

،لغاتعدةإلىالإعجازترجمةفىالكبيرالأثراللجنة

لهاأذعنعالميةومؤتمراتملتقياتعدةحضوروكذا

بلغهمبعفممنأسلمقدبلإعجابا.بهاوشادواالحاضرون

الباهر.العلمىالإعجازهذا

الإسلامإلىالمنسوبةالفرقمنيبقلم.المذهبيالاتجاه

والجماعة،السنةأهلإلاكيانلهافرقةالحديثالعصرفي

والزيدية،الإلمسماعيليةوالإماميةعشريةالاثناوالإمامية

الباطنية.منوالبهائية،الخوارجمنوالإباضية

محتفظة،وموجودةقائمةتزاللاالتيالفرقوهذه

ومبدأعهدهاأولمنعليهاتسيرالتيوعقائدهابتعاليمها

ظهورها.

ظاهرعملالسابقةعصورهافىالفرقلهذهكانوإذا

المفسر،عقيدةتمليهماحمسبوشرحهاللهكتابتفسيرفي

الحديثالعصرفىموجودايزالمافيهشكلاممافإنه

الإسلامية.المذاهبمنقائمابقيمابمقدار

يتفقبمافيهالكتبوألفواالقرآنفسرواالسنةفأهل

فيواضحاذلكنرىكما،للدينالصحيحوفهمهم

والإمامية.والجماعةالسنةلأهلالحديثةالتفالممير

باقيوكذلك.ومذهبهميتفقبماالقرآنفسرواالاثناعشرية

فىكتئاالحديثالعصرفىكتبتوإنفإنها،الفرق

يؤثرولمومذهبها،معتقدهاعنتخرجلاف!التفسير،

.الأياممرورولاالماضيةالسنينطولفيها
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العصرهذافيالتفسيريمتاز.الاجتماعيالأدبيالاتجاه

لمعالجةوذلك،الاجتماعيالأدبىباللونيتلونبأنه

علىشيءكلوقما!أولآتقوممعالجةالقرآنيةالنصوص

تصانجحذلكبعدثم،أغرآنياأخعبيرافىأسدقةامواضعإظهار

ثمأخاذ،شائقأسلوبفيأجهاإالقرآنيهدفالتيالمعاني

،الاجتماعسننمنالكونفيماعلىالقرآنيالنصيطجق

الإماممدرسة،الاتجاههذارأسوعلى.العمرانونظم

.بعدهجاءومنعبدهمحمد

المفسرأدوات

الإمامقالهماهذاأطمفسر،منهالدلاعلومهناك

أضصرف.اص!والتوضتىزيادةمع،الإتقانفىالسيوطى

هل:القرآنتفسيرفيأضاسااختلفالعلماء:بعضأ!قا

دأالأحديجوزلا:قومشقالفيه؟الخوضأحدلكليجوز

متسعاأديبا،عالماكالىوإن،أغرآنامنشيءتفسيريتعاطى

أسهوليسوالاثار،والأخباروالمحووالفقه،الأدلةمعرفةفي

ومنهم.ذلكفيعديهسرالنجيعنرويماإلىينتهيأنإل!

يحتاجالتىللعلومحامعاكانلمنتفسيرهيجوز:قالمن

علما.عشرخمسةوهىإليها،المفسر

ومدلولاتهاالألفاظامفرداتشرحيعرفبها.اللغة

لاللهيؤمنلأحديحللامجاهد:قال،الوضعبحمسب

عارفاي!شلمإذا،اللهكتا!فىيتكلماأنالاضوايىم

عال!اغيربرج!!أوتىأ،:مالكالإماموقال.العرببلغات

فإنمنامنن!صالأ.جعلتهأ،إاللهكتابيفصرالعرببلغة

الإلماميكنيولا،أساسىشرطباللغةالمتعمقالواسعالعلم

المعني!تأحديعلموهومشتركااللفظيكونفقدبها،اليسير

التيالاصعبابمنهوأضعمقاوهذاالاخر،المرادويكون

القرآنحبريكونأنعنهالهرضي،عباسلابنمكنت

التفسيرية.المدارسخيرهيالتيالمكيةالمدرسةورأس

الإعرابباختلافويختلفيتغيرالمعمىلأنالنحو.

.الحسبانفيوضعهمنبدفلا

مثلفاحشةأخطاءفييقعفربماالنحويعرفلمومن

ورسولهاللهمنوأذان):تعالىقولهقرأالذيالرج!ذلك

المشركينمنبريءاللهأنالأكبرالحجلومالناسإلى

منالمفهومف!سانرسوأ،،كلمةبجر3.:التوسة!ورسوله

أيضا،رسولهومنالمشركينمنلريءاللهأنتلكقراءته

يعلم،لاوهوال!!رفيالرجلهذايقعفكاد!!حاشالله

النحو.علماوضععلىالحاملةالأسبابمنذلكفكان

والصيغ.الكلماتأبنيةتعرفبهلأن.التصريفعلم

مادتينمناشتقاقهكانإداالالمحملأن.الاشتقاقعلم

منأهوكالمسئبمباختلافهما،المعىاختلفمختلفتين

لكثرةمسيحاالمسيحسميالأولفمنالم!ح،أوالسياحة

القولمنالمأثورحسبفلأنه:الثانىمنوأما،سياحته

إلاعاهةذيعلىيمسحلاكان،القرانفيعنهاللهوإخبار

تعالى.اللهباذنشفى

تراكيببخواصتعرف.والديعوالبيانالمعانيعلوم

حيثمنخواصها،المعانىإفادتهاجهةمنالكلام

تحسينوبوجوه7وخفائها،الدلالةوضوحبحسباختلافها

وهي،البلاغةعلوممنهى،الثلاثةالعلوموهذه.الكلام

المفسر.أدواتأعظممن

الباهر،اللهكتابمفسرحقمن:الزمخشريوقال

والبلاغة،حسنهعلىالنظمبقاءشعاهدأنالمعجزوكلامه

.القادحمنسليماأضحديابهوقعوماحص!الها،على

القرآنإعجازإدراكفيلهمنخيربحق:الزمخشري

الكريمالقرانإعجازأسرارعنأفصحمنوخير،طويلباع

الفلسفةأهلبطريقةلاأجلغاء،االفصحاءأ!ربايقةبص!إ

أحطلام.وا

الحروفمخارجبهيعرفعلم.القراءاتعلم

القرآنفيالمتواترةوالقراءاتبهاالنطقوكيفيةوالأصوات

بهالمجرجحالتيوالوجوه.الشاذةأوالمشهورةأوال!صيم

بعض.علىالقراءاتلعض

تعالىللهيجبمابهيعرفعلم.الدينأصولعلم

بينالفرقويعرف،حقهفييجوزوما،عليهيستحيلوما

منهووما،الديناصولمنهووماوانشرائع،أ!قائدا

ض:عه.

الاستدلالوجوهبهيعرفعلم.الفقهأصولعلم

الأدلة.منالشرعيةمالأح!ظاستنباطوطريقة

المعنىيعرف،النزولسبببمعرفة.الزولأسبابعلم

ويبينبعضها،عنالإشكاليزيلأنهكما،الآيةمنالمراد

هومايعلم،القصصوبعلم،التشريعفياط!حكمبعض

ليسوما،الإسلاميةالروايةفىدلستاكتيالإسرائيلياتمن

باطل.هووما،حقهوومامنها،

فيوقعوإلاللمفسر،مهم.والمنسوخالناسخعلم

كبير.خطأ

ومذاهبالضرعيةالأحكامبهتعرفعلما.الفقهعلم

وطريقةبها،يحتجلمومنبالايةمنهماحتجوصالفقهاء،

عنها.الإجابةأوبها،والأخذالايةفهمافيمنهمكل

المجمل،لتفصيلالمبينةوالآثار.والسننالحديثعلم

غيروإلى،المطلقوتقييد،العاموتخصيص،المبهموتوضيح

.للقرآنالسنةبيانوجوهمنذلك

ويؤيد.بعلمهيعمللمنتعالىاللهيورثهما.ا!لوهبة

282.:القرة!اللهويعلمكماللهواتقوا)تعالىقولهذلك

لابحرمنهيستنبطوماالقرآنوعلومالدنيا:أبيابنقال

له.ساحل
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مفسرايكونلاللمفسركالالةهيالتيالعلومفهذه

بالرأيمفسرأكان-بدونها،القرأنفسرفمنبتحصيلها،إلا

بالرأيمفسرايكنلمحصولهامعفسروإذاعنه،المن!

العربيةعلومعندهمكانوالتابعونوالصحابة.عنهالمنهي

النبيمنالأخرىالعلومواستفادوا،والاكتساببالطبع

الموهبة،عفمتستشكل"ولعلك:السيوطيالإمامقالظ!م!

منظننتكماوليس،الإنسانقدرةفيشيءهذاوتقول

الموجبةالأممبابلارتكاب،تحصيلهإلىوالطريقالإشكال

والزهد".العملمن

يحصللاأنه"اعلم:البرهانفىالزركشىالإماموقال

قلبهوفيأسرارهلهيظهرولا،الوحىمعانيفهمللناظر

علىمصروهوأوللدنيا،حبأوهوىأوكبر،أو،بدعة

وأ،التحقيقضعيفأو،بالإيمانمتحققغيرأو،ذنب

مقولة،إلىراجعأوعلم،عندهليسمفسرقولعلىيعتمد

بعض".منآكدبعضهاومواقع،حجبكلهاوهذه

تعالى:قولهالمعنىهذاعلىويدل:السيوطيالإمامقال

بغيرالأرضفييلكبرونالذينآياتيعنسأصرف)

.641:الأعراف!الحق

:معنيانلهاوالتقوى،التقوىثمراتمنثمرةوالموهبة

وهذا،والعلنالصرفيومراقبتهاللهخشية:وهىنفسيمعنى

ثلاثا،ههنا()التقوى:قالحينماع!يطالنبيأرادهماهو

علىالاستقامةوهو،ظاهريومعنى.صدرهإلىوأشار

وقد،المنهياتواجتنابالمأموراتبامتثالوذلك،الدين

والمستحباتالنوافلفعلحدإلىبهفتصلبصاحبها،تسمو

خشية،الشبهاتوتوقي،الاخلاقمكارمواتباعأيضا،

لمنمنهابدلابمعنييهاوالتقوى.والمحرماتالمآثمفيالوقوع

يا):تعالىقولهالمعنىهذاوفيأدله،كتابلشرحيتصدى

.92:الأنفالفرقانا!لكميجعلاللهتتقواإنآمنواالذينأيها

وابى!ل.الحشبينبهيفرقالقلبفيمعنىأي

،العلومهذهإلىأخرىعلوماأضافمنالعلماءومن

تفسيرهفيوالمحعلمعلىيكونأنللمفسريتسنىحتى

تعالى.اللهلكتاب

السيرةوعلمالبشر،تاريخعلم،العلومهذهومن

.البشريالاجتماعوعلم،الكونيةوالعلوم،النبوية

السماوية.الأديانتاريخعلموكذلك

كالبرهمية،السماويةغيرالدينيةالمذاهبوكذأ

وغيرها.والمانويةوالمزدكية،والبوذية

بهذهعلمعلىاللهكتابلتفسيريتعرضمنكانفإذا

فقد-العلماءمنوغيرهالسيوطيذكرهاما-كلهاالعلوم

الكريم.القرآنيفسرأناستأهل

ع!يط،محمد،الإسلامبمالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسوربمالإسرائيليات

الموضوعصرعنا

ضلإلح!الرسولعهدفىالتفسير-ا

الصحابةعصرفيالتفسيرمصادر-2

الكريمالقرآن-أ

ظ!ك!البيب-

التفسيرومصادركثيرابن-ج

التدوينعصرفيالتفسير-3

التفسيرمدارس-4

لالمأثورالتفسير-أ

بالرأيلتفسيرا-ب

الحديتالعصرفيالتفسير-ج

المفسرأدوات-5

الفقهأصولعلم-حاللغة-أ

النزولأمحبابعلم-طالنحوب

والمنسوخالناسخعلم-يالتصريفعلم-ج

الفقهعلم-كالاشتقاقعلم

والسنالحديثعلملالبديعوالبيادالمعانىعلومهـ

الموهبة-مالقراءاتعلم

الدينأصولعلم

أسئلة

فيالآراءاذكربحص!؟أوالقرآنجميععور!قىالرسولفسرهل-أ

ذلك.

لشرفيمدارسثلاثوالتابعينالصحابةعهدفيالتمتهرت-2

.المدارسهذهبينالتفسير.

وبينوضحهما.بالرأيالتفسيرمنهحفىبارزاناتجاهانهاك-3

؟بالرأيالتفسيركتبأشهرومادواعيهما.

تفسيرفيوتخريجاتواتجاهاتآراءالمبتدعةللفرقكان4

بهدهمعرفتكضوءفيالاتجاهاتهذهوضح.الكريمالقرآد

.الفرق

وضح.الحديثالعصرفيالتفسيرومميزاتملامحأهماذكر-5

الكريم.القرآنتفسيرتناولتالتيالمذاهبضوءفىذلك

للتجارةمميزةشروطالإميراطوريةالتفضيلات

فيالإمبراطوريةوأعضاءبريطانيابينرسمياانشئتالتي

التفضيلاتهذهاستمرتوقد.أم329عامبكنداأوتاوا

)الاتحادالأوروبيةالمجموعةإلىبريطانياانضمتحتى

التعريفةألغيتوعندئذ.ام739عامفي(الأوروبى

الكومنولثودولبريطانيابينالتفضيليةالجمركية

.الأخرى

الشعر(.)موسيقىالشعرانظر:ا!.

ومعرفته.الخردلعائلةمنمزهرعشبينباتالعئبثفل

حؤوب.أوحوليانباتايكونفقد،نوعهعلىتتوقف

ويزدهرينموبحيثواحدأموسمايعيشالحوليفالنبات

فيعيشالحؤولىأماالإزهار.عقبيموتثمالسنةنفسفى
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الفلاحونويزرع.موسمين

كعلفالحؤوليالتفل

تفلأما.المواشيلإطعام

منللاستفادةفيزرعالحولي

الطبخفىبذورهزيت

وفيالسلطةوعمل

مثلالختلفةالصناعات

والمسليالصابونصناعة

التفلويزرع.والشحوم

المميافىرئيسيةبصورة

وتنمو.ونيوزيلنداوأوروبا

يصيرأنإلىالتفلشجرة

النباتولهذا.سم09طولها

بالأوراقمليئةنحيلةأغصان

وينئ.المبيضةالخضراء

باهتةصفراءزهوراالنبات

العنبتفل.سمأ،5طولها

اللاس)س!!!!صام(،الجوهرةبمالجنين:انظر.التفلج

(.الكيميائية)الروالطالمعدنوتكويه(بمالماس)طحيعة

مندفصيدةالشائعالاسمهوالتفدقطار.التفلق،

العالم.أنحاءمعظمفيتعيشالتيالمستنقعاتطيور

وطيور،الحقيقيةالتفلقطيورعلىالفصيلةهذهتشتمل

المعروفةالطيورتعيم!.المائىوالدجاج)الفرفر(،السحنون

اسريعاالركضوتستطيع.المعشبةالمستنقعاتفيبالتفلق،

والقواقع،،والحشرات،الديدانعنباحثة،الطينفوق

إلى13منالتفلقطيورطولويختلف.الطافيةوالحبوب

،قصيرةوأجنحةونحيفة،طويلةأجسامولها،سم5.

عليهيغلبسائبوري!،ومقادم،طويلةوأرجل،وذيول

.والرمادي،والبنىالأسود،اللون

،الأدغالعبرانزلاقهعلىالطائرهذاشكليساعد

وبالرغم،طويلةلمسافاتالتفلقطيورتهاجر.والأعشاب

وتبنى.الطائرةأفواجهافيتشاهدمانادرأفهىذلكمن

وأ،الأرضفوقالأعشابمنأعشاشهاالطيورهذه

51إلىلستمنوت!الماء.فوقالشجيراتوسط

الأحمرباللونومرقطةومصقولةلامعةبيفساءبيضة

البني.

نداءاتعدةوتصدر.مزعجةطيورالتفلقطيور

الصفير.إلىالحاد،الطويلوالصراخالنخر،منابتداء

حلولعندغالباالطيور،تلكأصواتسماعويمكن

التفلقطيورمنالماءوتفلقالباكر.الصباحفيأو،الظلام

،الأدغالعبرالسريعالركضيستطيعورفيعمريعطائرالتفلق

.المستمقعاتفىالأحرىوالاتات

وشمالوأوروبا،اسياقارةمنكبيرةأجزاءفىالشائعة

إفريقيا.

الفرفر.بمالمائيةالدجاجةأيضئا:انظر

القادر.عبد،الجزائري:انظر.معاهدةتفئا،

معين.عمللأداءشمخص،بتفويضوثيقةالتفويص

القانونلرجلالصلاحيةيعطي،التفتيشأمرأوفتفويض

لحيازتهاأخرىممتلكاتأومنزلبتفتيعقللقياموالشرطة

إلقاءتفويضوهناك.قانونيةغيرأوبهامصرحغيرأشياء

علىالقبضفيالحقالقانونرجليعطيالذيالقبض

لاحتقارهأوبجريمةلاتهامه،المحكمةإلىوتقديمهشخص

نوعيةتضمنالتفويضمنالأخرىوالأنواع.المحكمة

الأشياء.وحرمة

هيئةمنالسدطاتنقليعنىتعبيرالسلطاتتدولص

الدولفيويستخدمآخر.شخصأوهيئةإلىشسخصأو

الحكومةمنالسلطاتبعضنقلليدلالغربيةالديمقراطية

بريطانياففيالبلد.داخلمحليةحكوماتإلىالمركزية

القضاياإحدىالسلطاتتفويضكان،المثالسبيلعلى

حركتإذ.العشرينالقرنمنالسبعينياتفيالمهمة

مطالبةوويلزأسكتلندافىالاتجاهاتالقوميةالجماعات

اللورديرأسهاحكوميةلجنةوتقدمت،السلطاتبتفويض

بالموافقة.للبرلمانبتوصيةكيلبراندون

مشروعىالعمالحكومةاقرتأم،789عاموفي

مجلسقيامعلىأحدهمانص،السلطاتلتفويضقانونين

لويلز،منتخبمجلسعلىوالاخرلأسكتلندا،منتخب

الحكومةأجرت،المجلسينإنشاءوقبلاقل.بسلطاتولكن

يريدونوالويلزيينالأسكتلنديينأنمنللتاكداممتفتاء

حقا.المجلسينهذين
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.ام979عاممارسمنالأولفيالاستفتاءوجرى

المجلس،لصالحضئيلةبأكثريةالأسكتلنديونصوتوقد

من33%سوىالاقتراعصناديقإلىيذهبلمولكن

نأإلاالناخبينمن%58اقترعفقدويلزفيأما.الناخبين

شهروفيويلز.فيالمجلسإنشاءرفضواأخماسهمأربعة

تفويضاقتراحاتالجديدةالمحافظينحكومةألغتيونيو،

خلالولكنضئيلا.تأييدا!!تلقلملأنهاالصلطات

تحددت،العشرينالقرنمنالتسعينياتوأوائلالثمانينيات

.السلطاتبتفويضالمطالبات

النصففيمعروفةنجوممجموعةالجئوليالتقاطع

مجموعةأيضاوتسمى،الأرضيةالكرةمنالجنوبى

تسميةجاءت.التقاطعتعنىلاتينيةكلمةوهي،كروكس

نجومأكثرمنأربعةتشكلهالذيالشكلمنالمجموعة

لمعاندرجةبهيقاسمقياسوالسطوعبريقا.المجموعة

فيأما.الأولالسطوعمنهيالنجوموألمع.النجوم

فيالموجودالنجمأنفنجدالجنوبيالتقاطعمجموعة

الشرقيالنجمانأما،الأولالسطوعمنهوالجنوبأقصى

الغربيالنجميليهما.الثانيالسطوعمنفهما،والشمالي

.السطوعشدةمقياس:انظر.الثالثالسطوعمنوهو

ولذاتماما،خطينتقاطععلىالأربعةالنجوملاتوجد

منيرهالمعاديشخصقبلمنالمجموعةرؤيةتصعب

منوالسفلىالعلويالنجمينبينالواصلألمحورويدل.قبل

الجنوبي.السماءقطبعلىالمجموعة

عمقفيالجنوبيالتقاطعنجوممجموعةلكونونظرا

الكرةنصفدولسكانمعظمعلىيصعبفإنه،الجنوب

الذينوالإغريق،البابليونقديمافماهدهارؤتحها.الشمالي

تدريجياالمجموعةتلكرحلتوقدالثور.برجمناعتبروها

)الحركةالأرضمحورمساربسببالسماءفيجنوبا

(.الأرضلمحورالدائرية

الممتدكاتبتثمينيتعدقفيماالمشورةإبداءالقيمةثقدير

وهي.معينةفترةفىالسوقفيالمتداولةالقيمةح!سب

الخبراء.أوساطفىوالشراءالبيعفياعتمادأالأكثرالقيمة

بإجراءاتالرئيسية-التسليف-الإقراضمؤمسماتتقوم

وتتحكمعليها.عقاريةرهونتقديمقبلالممتلكاتتثمين

البيعأسعارتشمل،التثمينخبراءتقديرأتفيعديدةعوامل

الرهنبتاريخللمثلالفعليةوالتكلفة،المماثلةللممتلكات

الاستثماريالعائدوتقدير،والاستهلاكالتالفقيمةناقصا

صدقالسائدةوالشراءالبيعأسعاروتعكس.المرهونللعقار

قيمةعلىالموقعيؤثرماوكثيرا.السوقيةللقيمةالتقديرات

.تحسيناتمنإليهيضافعماالنظربغضالعقار

لتطويب.ا:نظرا0علانإ،يسلتقدا

العنقوديةالبثورمنمجموعةابدفزلاتققرح

البشط.الحلأفيروسيسمىفيروسعنتنشأالصغيرة

منموضعأيفي(الحمى)بثورالتقرحاتهذهوتطفح

الفمعلىخاصة؟الوجهفيأكثرتنتشرأنهاإلا،الجسم

منكثيرفيالتقرحاتهذهوتستفحل.بهالمحيطةوالمنطقة

الحمى.أوبالزكامالمرءيصابعندماالحالات

معظمفي-الجسمإلىالبسيطالحلأفيروسيدخل

هذهأعراضوتبدأ.الأنفأوالفمخلالمن-الأحوال

الموضعحكإلىبحاجةالمصابيشعرحينماالتقرحات

يبداثم،ألميتبعهخفيفبوخزيشعروعندما،المصاب

فىتنفجرأنالبثورهذهتلبثولاالبثور.وتظهرالاحمرأر

تلقاءمنالتقرحاتهذهوتبرأصفراء.قشوراموضعها

عقبأياموسبعةيومينبينتتراوحفترةخلالنفسها

البثور.انفجار

فيالمتكررةالتقرحاتالأشخاصمنكثيرويعاني

نأإلىيعودذلكفيالسببولعلنفسها.المواضع

.القروحتبرأأنبعدحتىالجسمفيكامنايظلالفيروس

تدلأعراضأيالساكنالكامنالفيروسهذالمثلوليس

نشاطه،إليهتعيدأنيمكنمعينةشروطتتوافرأنإلا،عليه

هذهبينومن.جديدةتقرحاتذلكجراءمنفيحدث

الشمس،لضوءالمفرطوالتعرض،الحمىبمالشروط

يحدثقدجرحاأنإلىبالإضافة،العاطفىوالاضطراب

قديم.تقرحموقعفي

يصفوقدالبرد.تقرحاتمنالوقايةبالإمكانوليس

لأولئكالأسيكلوفيرباسميعرفعقاراأحياناالأطباء

.التقرحاتهذهحدوثلديهميتكررالذينالأشمخاص

لاأنهإلا،التقرحاتتفشيتأخيرعلىالعقارهذاويعمل

العلة.يعالج

الحلأأيضا:انظر

درجاتدراسةهوالتقريسعلم.عكلمالثقردش،

التوصلأساليبتطويرويشمل،الانخفاضشديدةالحرارة

فىواستخدأمهاعليها،والحفاظ،الدرجاتتلكإلى

الحرارةدرجاتوتتراوح.والصناعيةالعلميةالأبحاث

م21.-بينالتقريسعلماءإليهايحتاجالتيالمنخفضة

ودرجة.م.1273-5أيتقريبا،المطلقالصفرودرجة

يمكنحرارةدرجةأقلالن!يةالناحيةمنهىالمطلقالصفر

تقديرفي،كلفينمقياسويستخدمغاز.أييصلهاأن

القياسيالميزانوهوالتقريس،علمفيألحرارةدرجات

المطلقالصفرويعادل.العلومفيالحرارةدرجاتلتقدير

كلفين.مقياسعلىالصفردرجة
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حرارةدرجاتإنتاجإلىمرةلأولالعلماءتوصلوقد

ظهورمععشرالتاسعالقرنمنأصسبعينياتافيجداباردة

السائل.الهواء:انظر.السائلالهواء

مننوعتبريدمنأحلماءاتمكنأم،639عاموفي

،الآنحتىإليهاأضوصلاتمحرارةدرجةأق!!إلىالنحاس

وذلك.المطهلقأ!سفرافوقالدرجةمنالمليونمنجزءوهي

مجالفيمنخفضةحرارةدرجاتفيالنوياتبمغنطة

النوياتفقدتالمغنطيسيأ!أزبالمجاوعندما.مغنطيسي

منقريبةدرجةإلىحرارتهادرجةوهبطتمغنطيسيتها

المطلق.الصفر

إنتاجفيالتقريسلعلمصناعيتطبيقأولتمثلوقد

والنيتروجينللأكسجينالأولالمصدروهو،السائلالهواء

الفضائيةوالمركباتالطائراتبعضوتحم!.السائلين

العاديشكلهإلىتحويلهيمكنالذيالسائلالأكسجين

الطويلة.الرحلاتفىالتنفسفيالملاحونيستخدمهكي

فىاستخدامه،الأخرىالسائ!!الأكسجينفوائدومن

كما،المجاريمياهمعالحةوفي،المركبةالغازاتصنع

بعضرفىالسائلانوالهيدروح!!الأكسجينيستخدم

يستعول!ماأ!دود.اخلاياوفي،الدفعصواريخ

ذلكإلىولالإضافة.مبردةمادةاسمائلالنيتروجين

الطجيعييالغازتمييعفىالتقريسعلموسائلتستعمل

الأغذيةأنواعمختلفتجميدفيوكذلك،وتخزينهونقله

وتخزينها.ونقلها

الحيةالأعضاءتجميدالأطباءاستطاعالعلماهذا،وبفضل

المستقبل.فيبهماللاستفادةالعينوقرنيةالدممثل،الجسممن

،أ!ملياتاأثناءأ!عضاءاتجميدالطبفيالأخرىفوائدهومن

التقريسي.الجماةعلم:انظر.المريضةالأنسجةوتدمير

فقاعاتعرفةتطويرقدمالفيزياء،مجالوفي

الجسيماتدراسةفيرئيسيةوسيلةاسمائلالهيدروجين

الحرارةدرجاتفيالمعالجةعمليةجعلتفقد.الذريةتحت

أبحاثفيفعاليةأكثرالنظائرفصلوسائلجداالمنخفضة

اكتشاففيالتقريسعلملمحاهمكما.النوويةالطاقة

توصيلعلىالمعادنبعضقدرةوهي،الفائقةالموصلية

المطلق.الصفرمنتقربدرجاتفيمقاومةدونالكهرباء

أ!يليومباالمبردالتوصيلعالىالمغنطيصريستعملكذأصك

المغنطيسي.بالرنينالتصويرعمليةفيالطبفيأعسائلا

ان!:.الداخليةالجسملأعضاءصورايعطىأسلوبوهو

المغنطيسي.بالرنينالتصوير

الفائق.التوصيل،المطلقالصفر:أيضاانظر

ا!لادة،الغروانية،)التحتمتت(بمالضوءانظر:.اووح

المستحلب.

وبخاصة-والفدزاتالزجاص!إكسابعمديةالتقسية

إلىأولأالفولاذيسخن.معينةصلابةدرجة-الفولاذ

فىبغمسه(بسرعة)يبرديسقىثم،عاليةحرارةدرجة

إلىثانيةيسخنثمآخر.لممائلأيأو،الزيتأوالماء،

ثم،ثانيةمرةيسقىأنقبلالأولىمنأقلحرارةدرجة

ببطء.ليبرديترك

وتتطلبللفولاذ.الداخليالتركيبالعمليةهذهتغير

مختلفةخواصللفولاذالختلفةالاستحداماتبعفر

مختلفة.ومتانةقوةودرجات،مختلفةقساوةكدرحات

العمليةهذهإجراءيت!افإنه،الخواصهذهعلىوللحصول

ولفتراتمختلفةحرارةوبدرحات،مختلفةبغازات

.الطولمتفاوتة

الفولاذعلىالحديدأكسيدمنرقيقةطبقةتتشكل

اللازمة.الصلابةدرجةلإكسابهالطريقةهذهمعهتتبعالذي

الصلابة،بألوانتعرفالتيالطبقاتهذهأ!انأ:تختلف

فيها.تمتالتيالحرارةلدرحاتطبقاتختلىهىو

عليهفيحمى،لهذهمشابهةبطريقةالزجاجويقسى

وأالهواء،منبموجاتيبردثماتقريئا،أجنايصبححتى

الأمانوزجاجأخر.سائلأيأوالزيتفيبغمسه

وقد.أضعافبخمسةالعاديالزجاجمنأقسىالمقوى

الخشب،فىالمساميرلدقالزجاجمنالنوعهذايستخدم

دونبالمطرقةالمقسىالزجاجأنواعبعضضربويمكن

يكسر.أن

التلدين.أيضا:انظر

)التجارةالتجارةبمبالجملةالإنتاجانظر:.العملتقسيم

النسائية.الحركة)حدول(،الصناعيةالثورةوالنحصصر(؟

محلولمنمزبموادأومادةبهاتفصلعمليةالتقطير

التقطجر.علىصناعيةعملياتعدةتعتمدبالتبخير.

البخاروتكثفالسائلتسخينعلىعادةالتقطيروينطوي

ويمكنبخار،إلىيتحولالماءيغلىفعندما.المتكون

والماءا!لقطر.الءليشكلوتكثيفهالبخارجمعبالتقطر

الأخرىوالشوائبالأملاحلأنالعاديالماءمنأنقىالمقطر

الماء.معلاتتبخر

منويتكونالأنبيق،يدعىجهازفيالتقطريتم

يتبخرولكى.استقبالوعاءومكثفو)غلاية(مرجل

المزيجمنمادةوأية.المرجلفىيسخنأنيجبالمزيج

بخارإلىلمشتحولالتىهى،حرارةدرحةأقلفيتغلى

سائلابعدهاويصبحفيبردالمكثففيالبخاريدخلأولأ.

المقطر،تقطرهتمالذيالسائلعلىويطلق.ثانيةمرة

.الاستقبالوعاءفيذلكبعدويتجمع



مزيحبتسخينإيضاحهويمكن.السائلفيالمواديفصلىالبسيطالتقطير

بحار.إلىيتحول،المزيجيعلىفعندما.قارورةفيوالماءالكحولم!

سائلفىعليههيمماأعلىالكحولمنمئويةنسبةعلىالبحاريحتوي

البخارويتميعالماء.منأقلحرارةدرجةفييغلىالكحوللأن،المزيج

.الامشقبالوعاءضمنويجريالمكتف!في

التقطير:السوائللتقطيرعامتانطريقتانتستعمل

المادةكلتنتقل،البسيطالتقطيرفيوالتكرير.البسيط

وعاءفيتتجمعأنبعد)المقطر(الأنبيقفيالمقطرة

ثانيةالمقطرةالمادةمنجزءيسيلالتكرير،وفي.الاستقبال

معيتلاقىالمقطرةالمادةمنالقسموهذا،الأنبيقداخل

كثافة.ويزيدهاالمكثفالبخار

منالطريقةهذهفيتقنيتانتستعمل.البسيطالتقطير

السريع.والتقطيرالتجزيئيالتقطيروهماالتقطير

التفريقي،التقطيرأيضاويسمىالتجزيئيالتقطير

حرارةبدرجاتيغليالذيمزباسموائل،فيهيفصل

،م78درجةعنديغليالإثيليالكحولفمثلا،.مختلفة

منه!امزيجتسخينوعند.م001درجةعندالماءويغلى

منبقليلأسرعالماءويتبخرالماءمنأسرعالكحوليتبخر

مزيجمنالمقطرةالمادةوتحتوي.الكحولغلياننقطة

أولأالمجمعةالمقطرةوالمادةالماء،منقليلعلىوالماءالكحول

الكمياتمنأكثرالكحولمنكبيرةكميةفيهايكون

تكثفقبلأولآالمقطرةالمادةتزاحوهكذابعد.فيماالمتكثفة

المتبقيةالمقطرةالمادةجمعيتمنفسها،وبالطريقةالمقطر.الماء

نقي.نتاجلأجلتقطرهايعادأنويمكنبالتجزيء،

المقوة.المشروباتصنعفىالتجزيئيالتقطرويستعمل

منسائلالسربكريرالتقطريتضمن.السريعالتقطير

ضغطتحتموضوعاخرإلىعالضغطتحتموضوعإناء

67التقطير

الصلبة،الأجسامفيكيميائيةتحولاتيتضمنبالتفكيكالتقطير

فيالحشبمنقطعبتسخيرإيضاحهويمكن.جديدةموادويشح

هذاعنيتح.الحشبلتفكيككافيةعاليةحرارةبدرجةمغلقأنبوب

وعندما.أشعلماإذابراقةلشعلةيحترقالذيالخشبعازالتمكيك

الحش!.كحوليكونالوعاء،فيالغازيتكثف

الطريقة.بهذهبخارلإنتاجللتسخينولاضرورةأقل،

بسرعةالتحولإلىالسائلمنبجزءالأقلالضغطويؤدي

التقطيرففي.مقطرةمادةإلىذلكبعديتكثفبخارإلى

أمافقط،مجزأةكمياتضمنالتقطيرعمليةتتمالتجزيئي

باستمرار.متدفقسائلتقطيرفيمكنالسريعالتقطجرفي

مياهلتحويلواسعنحوعلىالسريعالتقطيرويستعمل

الماء.انظر:.عذبماءإلىالمحيط

محلولمنموادعدةالتكريريفصعلالتكرير.

وعند،التجزئةأعمدةتدعىضخمةأبراجباستعمال

.الأعمدةهذهخلالأبخرتهتصعد،المزيجتسخين

الأجزاءأقل،حرارةدرجةفيتغليالتيالموادوتشكل

أنابيبوتنقلها،أعلىإلىأبخرتهاوتصعد،الأولى

وتحمل.التجزئةأعمدةرؤوسمنبالقربموجودة

وينتج.متعددةبمستوياتمختلفةأجزاءمنفصلةأنابيب

ظروفاالأعمدةإلىالمقطرةالموادلجضمنالعائدالسائل

دوراالتكريرويلعبالتقطر.منالطريقةلهذهفعاليةأكثر

النفط.تكريرفيهابما،الصناعيةالكيميائيةالعملياتفى

النفط.:انظر

أثناءجديدةموادلاتتشكل.بالتفكيكالتقطير

هذهمنكلوتفصلالتكرير.أوالبسيطالتقطير

ببعض.بعضهامزجتقدكانتالتيالموادالعمليات

وعاءفيالصلبةالأجسامبعضتسخنعندماولكن
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موادعنهاوينتجكيميائياوتنفصلتتفككفإنهامغلهت،

للهواءكتيمأنبوبفيالخش!تسخينفعند.جديدة

بدورهيتكاثفالذيالخشبغازإلىيتفككمثلا،

التى،العمليةهذهوتدعى.الخشبىالكحولويشكل

التقطرأوالتفكيكىبالتقطيركيميائيةتحولاتتتضمن

لإنتاجالهدامالتقطجرالصناعةرجالويستخدم.الهدام

الفحم.منالفحمقطران

التبخر.:أيضاانظر

(ام298أ-846أهـ،31أ-.)266سليمتقلا،

بطرسعلىودرسكفرشيما،فيولد.لبنانيصحفي

مصرإلىوسافر.بأجوائهفتأثربيروتفيالبستاني

وفي.لشارةشقيقهإليهااستدعىثمأم(،)874

فاتسعت،ام876عامالأهرامجريدةأسساالإسكندرية

القاهرةإلىبشارةنقلها،سليموفاةوبعدسريعا.شهرتها

الصحفىالوسطقلبإلىأقربليكونأم898عام

.المصري

نشاطهتوسيعشمارةأرادام،009عاموفي

)ومعناهابالفرنسيةالبيرامدجريدةفأنشأ،الصحفى

مأ419عامتوقفتثم،وفاتهبعدتصدروظلت(.الأهرام

.الاقتصاديالضيقبسببالأولىالعالميةالحربمع

-أ098)جبرائيلابنهإلىبشارةبعدالأهرامأمرآل

شيرأسواالصحفيينبكباروجاءإدارتهافوسعم(،3491

عندالجميلأنطونتقلا،بشارةبعدبركات)داودتحريرها

الاهراموتعد.عامةمؤسسةإلىتحولتثم(،بركاتوفاة

.اليومحتىتصدرماتزالالتىالعربيةالصحفأكبر

ال!فطاعي(،الطام)مادئالإقطاعانظر:.المئصبتقليد

والأوسمة.والميدالياتالنياشين

الفروعمثل،النباتمنأجزاءقطعالتشذيبأوالتدليم

علىالنباتيساعدوالتقليمالجذور.أووالبراعموالأغصان

علىويحافظللاهتزاز،تعرضهبعدالطيعيةحالتهاستعادة

تحسينعلىأيضايساعدوهو،الزينةنباتاتوجمالشكل

الثمر.ونوعيةكمية

الماءتفقدلاحتىالمنقولةوالشجيراتالأشجاروتقلم

الجزءمساحةثلثحواليعادةويزالاوراقها.طريقعن

كلمنالأعلىأوالثلثبأكملهافروعتزالوقد،المورق

.فرع

التقليمهذافمثل،الظلأشجارأعلىيقلمألاوينبغي

التنوبأشجارلاتقلموعادة.الشجرةشكلعلىيقضى

تنموفهي،المماثلةالخضرةدائمةوالاشجار،والصنوبريات

.المميزةأشكالهالتتخذطبيعيا

احت!،!ا!ىيشاهد!صماالقيممبادئ

اعص!التقليماصحيحةاالطريقةهو)1(

الرعم!ولىالراويالقيميكودإد

القطعأن!د)2(التح!طو!ي.ماشرة

!يدا!ده)3(المتمكلو!يحدا،مائل

!ده)4(الشكلو!ىالرع!،سحدا

الضريقهأما.المرعمسحداقريئا

ميه!هىستةصفرعاحقلاصحيحةا

يقيمإداليارعلىالتيالصورةلى

س:(!د!)أالمؤسرسالمحلرلىاعرثا

لالحدغ.التط!ازرطرلىيتطعتى

علىالشجيراتمنالضعيفةالسيقانالبستانيونيزيل

.والمكسورةالمريضةالفروعأيضاوتزال،الأرضمستوى

الربئمثلفيمبكراتزهرالتيالشجيراتالناسويقلم

الشجيراتويقلمون،مباشرةإزهارهابعدوذلك،الليلك

ويقص.الربيعفيالشايوردمثل،الصيففيتزهرالتي

حتىالمتماسكنموهاكثافةلزيادةالسياجاتالبستانيون

.المطلوبالشكلفيالسياجيكون

يقطعونفعندما.أشجارهمبتقليمالفواكهمزارعويعنى

قصيرةالأشجاريجعلونفإنهمفيها،المرغوبغيرالأجزاء

وصولالتقليمهذامثلويتيحمكشوفا.منهاالأعلىوالجزء

الاشجاررشويسهلالشجرةأجزاءكلإلىالضوء

هناكتكونحتىالأشجاروتقلم.الناضجةالثماروقطف

تعرضاأقلنفسهاالفروعوتكون،الفروعبنمسافات

أشجارتشذيبيبدأالثمار.منهاتتدلىعندماللكسر

ذلكففي،المشتلمنالحقلإلىتنقلحينماالفاكهة

سم،09حواليارتفاعإلىبتقليمهاالبستانييقوم،الوقت

التالية،السنةوفي.الفروعنموعلىيبعثالتقليموهذا

،الشجرةفيلتبقىالأغصانوأجودأقوىالبستانىيختار

!شواتهاأولىفىالفواكهأشعجاروتحتاج.الأخرىويقطع

لزيادةبكثرةعادةالقديمةالأشجاروتقلم.التقليممنلقليل

وإنتاجها.حيويتها

.الثمرةأيضا:انظر

.الأرواحتناسخانظر:.الروحتقمص



تمراتإحدىوهيبالحاسو!،العاملةالآلاتزرعلىالضغطلدىالفولاذقضبانم!ضخمةكمياتتنتحالفولاذلتصنيعأوتوماتيةوحدة

متنوعة.منرليةوأدواتصاعيةمنتجاتإلىالقضبادهذهتحولأخرىوأسالي!آلاتوتوجد.الحدشةالتقنية

التقنلة

يستخدمهاالتيالطرقكلإلىيشيرمصطلحالتثئية

وإشباعحاجاتهملتلبيةواكتشافاتهماختراعاتهمفيالناس

علىلزاماوكانالتكنولوجيا.بعضهمويسميه،رغباتهم

علىليحصلوأيكدحواأنجدابعيدةأزمانمنذالبشربني

يعملواأنعليهملزاماكانكما،والمأوىوالملبعرالمأكل

إلىوالخلودالفراغبأوقاتالتنعمفيرغباتهملتلبيةأيضا

الأدواتباختراعالعصورعبرالناسقامولقد.الراحة

يسرا.أكثرالعمليجعلوالكيوالأساليبوالمواد،والالات

منذلكوغيروالكهرباءالمائيةالطاقةأيضااكتشفواكما

يقومونالذيالعملمعدلمنزأدتالتيالطاقةمصادر

استخدام،تعنيفيما،تشملالتقنيةفإنهذا،وعلى.بإنجازه

لكيالطاقةومصادروالأساليبوالموادوالآلاتالأدوات

الاتصالاتوتعتمد.إنتاجيةوأكثرميسوراالعملتجعل

تقنيةوخاصة،التقنيةهذهعلىالبياناتومعالجة،الحديثة

.لإلكترونياتا

الانفيهنعيشالذيالعصرعلىالناسمنكثيريطلق

فييعيشونيزالونوماكانواالناسأنإلا،التقنيةعصر

نأدائماعليهمينبغيكانفقدما.نوعمنتقنيعصر

الكثيروعلى،الحياةضروراتمعظمعلىليحصحلوايعملوا

كلاستخدامتشملفالتقنيةهذا،علىوبناءمباهجها.من

العملأساليبوأيضاالتقدموالفائقةالبدائيةالأدواتمن

الأيامهذهالناسيتحدثعندماولكن.والحديثةالقديمة

يأ،الصناعيةالتقنيةيعنونعام،بوجه،فإنهمالتقنيةعن

الحديث.مجتمعناإيجادفىساعدتالتيالتقنية

معوذلكسنة،2..نحومنذالصناعيةالتقنيةبدأت

ونموبالطاقةتدارالتيوالالاتالبخاريالمحركتطور

التقنيةتقدمأثروقد.كبيرةبكمياتالسلعوإنتاجالمصانع

،المثالسبيلوعلى،الناسحياةمنعديدةجوانبعلى

بصورةالناسعلىأثرقدالسياراتصناعةتطورأننجد

الذينأولئكعلىيكونماأوضحالتأثيروكان،كبيرة

ولقدمنها،بالقربيعيشونوالذينالمصانعفييعملون

لهموحددتحياتهمفيكثيرأالصناعةهذهتدخلت

المذياعغيركما.بهوالاستمتاعالفراغوقتقضاءكيفية

طرقوحتىحياتهموأساليبالناسعاداتمنوالتلفاز
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أ!لودىس!ضرات!-اضقيةاالاحتراعاتس!عيرها-السيارات

ولىطع!،أطعيشةاطريتهةع!اعسيارةاأترتولقدالإنساد.حياة

اغراع.اوقتقضاءوكيفيةالعما!،

فيكبيرةثورةالهاتفاكتشافوكانبينهما.التعامل

التقنيةتساعد،الراهنالوقتوفي.الاتصالاتوسائل

إليهتصبووماأهدافهمتحقيقفيكثيراالناسالصناعية

وأالخيالضمنيدخلالماضيفيكانوما.نفوسهم

أصئ-مضت!شةأ..منذ-التحقيقالمستحيلةالأشياء

وسائلللإلسانالتقنيةيسرتوقد.واقعةحقيقةالآن

وأالأمراضمنكثيرعلاجلهويسرتالجوععلىالتغلب

نق!!منالإنسانمكنتكمامنها،العديدمنالوقاية

ال!صةعلىم!!انأيإلىويسردسرعةوالركابأجضائعا

الكرةمنالخروجمنالإنسانالتقنيةومكنت.الأرضية

بقدمهيطأوأنالخارجيالفضاءفيوالتجولالأرضية

القمر.سطح

تقوملاولكن،الحديثةالتقنيةفيكثيراالعلوماسهمت

ضروريةالعلومك!!وليحست،العلومعلىالتقنيةأوجهكل

حدوثكيفيةشرحتحاولالعلومولكن.لجمئالتقنيات

الإنسانبدأفلقد،المثالسبيلوعلى.تحدثولماذاالأشمياءا

منمختلفةوأجسامأشمياءصنعفيعديدةقرونمنذ

أضركيبافيتحدثالتىالتغيراتيعرفأنقبلالحديد

منالعكسوعلى.التصنيعأثناءالفلزيةللمادةالبنائى

علىكبيرةبصورةالحدشةالتقنياتمنعدديعتمد،ذلك

العامل.إنتاحيةمنتريدالإلتاحشىمهمةتقيةاصريقةالتجميعخط

.الماسمنلمزيدالحضائعمنكيرةكمياتتواضتصيالإنتاحية3:رياد

إلىوالسفر،النوويةالطاقةإنتاجذلكأمثلةومن،العلوم

الخارجي.لفضاءا

معيناستخداملوصفأحياناتقنيةكلمةتستخدم

العسكرية.التقنيةأوالطبيةكالتقنيةالصناعيةللتقنية

أهدافإلىالمتخصصةالتقنياتمنواحدةكلوتهدف

ووسائلهاأدواتهالهاأنبهمابعينها،وتطبيقاتمحددة

عنمسؤولةالهندسةمهنةوتعد.الأهدافهذهلتحقيق

الهندسة.:انظر.الحديثةالصناعيةأضقنياتامنالكثير

وراحةبأمانالعيشمنالناسالصناعيةالتقنيةتمكن

للأسف،ولكن.مضىوقتأيمنبكثيرأفضللش!في

ويستأثرونبالتقنيةيتمتعونالعالمس!صانمنقليلاعددافإن

ماأيضاالعصريةالتقنيةمساوئومنمزاياها.بجميع

التيفيها،المرغوبغيرالجانبيةالاثاربعضمنيصاحبها

ومن،المتقدمةالصناعيةالدولفيكبيرةلصورةانتشرت

التطورأسهمكماوالهواح!.الماءتلوثالمساوئهذهأمثلة

فتكاالأشسدالأسلحةمنأكبركمياتإنتاجفيالتقني

والدمارالخرابمنالكثيرالتقنيةأضافتوهكذا.ودمارا

.الحروبعنالنا!

آثارهاإلىبالإضافةالتقنيةفوائدالمقالةهذهتتناول

تناقشأنهاكمافيها،المرغوبغيروالجوانب،السيئة
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كمياتإنتاجفىكتيراوساعدت،المزارعفىالعملكثيرايسرتالزراعةمجالفيالأخرىالتقميةوالمنجزاتالآلاتهدهمتلالملزرعة.آلات

الغذاء.منكبيرة

الصناعيةالدولفيالعحل

والناسألالاتلهاتقومالتيالصناعييةالدولفيالعملىظروف

.م0851،5999عاميفيواطيوإناى

الحيوا%أم!!

اللإ3دما%-لم

كا!الآلا%

599،م

لحيوانا*-

%!وحن/!أأتلكاء

89%الآلات!3

المزارعأعمالمن35%نحوتمجزالآلاتكانت،أمء8.عامفي

والحيوانالإنسانقامبينما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوالمصاؤح

نحسةبتمقارنةأعلاهالبيانيويوضحإلرسم.الأعمالس1،6%بنحو

،أم0851،869عاميفىوالحيوانوالإنسادللآلاتالأعص،ل

.الأعمالمجموعمن%89منبأكترالآنتقومالآلاتأنويلاصظ

علىالتغلبمحاولتهافيالبشريةتواجهالتيالص!وبات

تطورسارولقد.منهاالتخلصوكيفية،للتقنيةالسيئةالاثار

الخترعاتمنكلتاريخمعجنبالىجنباالتقضية

،الاختراعمقالةفيإليهاالرجوعويمكن.والاءتشافات

مجالاتفيالتقنيةتطورعنأكثرتفاصيلعلىوللض!مول

منلعددالتاريخيةالنبذةفيإليهاالرجوعيمكنبعينهـا،

.والاتصالاتالنقلوالطبوالزراعة:مثلالمقالات

!مالعديدويسرت،السلعمنالكثيرإنتاجمنالناسمكنتالتقنية

تقنيةالمصانعمنالكثيروتستخدم.العمالةمنكثيراووالرت،الخدمات

لعمالسمحكاأكثر،إنتاجيةإلىذلكأدىولقد،بالحملةالإنتاج

أكر.لراغبوقتيسعمواأنالمصاح

الحقنيةفوائد

ثمومن،الطيعةعلىالتغلبفيالناسالتقنيةساعدت

الإنسانلدىيكنولم.للحياةمتحضرأسلوبتوفير

وطرفالطبيعةفيالتحكموسائلمنالقليلأقلإلاالأول

هوالقديمةالعصورفيللإنسانتوافرماوكلمعها،التعامل

يجهلالأولالإنسانوكان.فقطمتواضعةبدائيةأدوات

ولهذا،للزراعةألمملوبأييعرفولاالحيواناتتربيةكيفية
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البريةوالنباتاتالحيواناتعنللبحثمضطراكانفقد

نأكما.قوتهعلىوللحصولغداءمنإليهيحتاجمالتوفير

يعرفيكنل!ا-الأرضاعلىعهدهبدايةفي-الإنسان

الوحيدةالوسيلةهيالحيواناتجلودوكانتالدأئما.المنزل

الوحيدالمصدرالشممرومثلتالبرد،منللوقايةلهالمتوافرة

النار،يوقدكيفالإنساناكتشف،الوقتوبمرورللضوء.

ساعدفقد.وقتذاكالعظيمةالاكتشافاتمنذلكويعد

فيأفضلبصورةالتحكماعلىالإنسانالاكتشافهذا

الحرارةنقلمنعندئذالناسوتمكن،بهالمحيطةالظروف

الإنسانتع!مثم.إليهيذهبونمكانأيإلىمعهماوالضوء

كما.ويرعاهاويربيهاالحيواناتيستأنسكيفذلكبعد

أدىوقد.الزراعيةالمحاصيلإنتاجأساليبعلىأيضاتعرف

استقرارإلىالمتنوعةالزراعيةالمحاصيلوإنتاجالزراعةتطور

البشريةالمجتمعاتبناءثمومن،معينةمواقعفيالإنسان

فيالناسا!متقراربدايةذأسكوكان.المستقرةوالمساكن

ونجحاشراعيةالمحاصي!!توافرتوعندما.سكنيةتجمعات

وقتأغضاءحاجةهناكتعدلم،الحيواناتتربيةفيالخاس

الحريةأضاساأعطىمماالعذاء،مصادروراءالسعىفيطويل

ونتيجةالغذاء.إنتاجبجانبأخرىباعمالللقياموالوقت

حياةتنظجمإشالحاجةظهرت،الزراعةونموللا!متقرار

الدينرجالطبقاتظهرتوهكذا.الزراعةوتنظيمالناس

العمالةتقسيموساعدوالتجار.الحرفيينوالصناعوالحكام

.الحضارةظهورفيالمذكورةأصورةبا

خلالومن،المتتاليةالعصورخلالالناسالتقنيةأفادت

وتوفيرالسلعإنتاجيةزيادةأولا::فيتمثلتمختلفةطرق

منوالحداللازمةالعمالةكميةتقليل:ثانيا.الخدمات

.الخدماتوتوفيرأصسلعالإنتاجالمطلوبةالشاقةالأعمال

رفعرابعا:.الاعمالوسهولةالحياةسبلتيسير:ثالثا

.كبيرةبصورةالمعيشةمستوى

الأسالي!خلالمنالناسحققلقدالإنظج.زيادة

.الخدماتوتوفيرالسلعإنتاجفيجداكبيرةزيادة،التقنية

منتصففى،والحيوانالإنسانكان،المثالسبيلوعلى

فيللطاقةالأساسيالمصدريمثلانالتامععشر،القرن

الشصربزوغمنيعملونالمزارعونكانحيث،المزارع

الشاقوالعملالضخمالجهدمنالركموعلىكروبها.إلى

لاكانواحدمزارعإنتاجأنإلا،العاملونيبذلهكانالذي

منالنقيضوعلى.فقطأشخاصأربعةلإطعامإلايكفي

الجراراتأمحتخدامإلىالصناعيةالدولتحولأدى،ذلك

الكهربائيةالطاقةأوبالنفصأتعملأخرىوآلات،الزراعية

الإنتاجزيادةإلى،العشرينالقرنبدايةفى،المزارعفي

الآلاتتقوم،الراهنالوقتوفي.كبيرةزيادةالزراعي

صاحبولقد.الصناعيةالدولفيالمزارعيناعمالبمعظم

وأساليبالأسمدةواستخدامالزراعيةالالاتاستخدام

درجةإلى،الإنتاجفيضخمةزيادةالمتقدمةالزراعيةأضقنيةأ

نحولغذاءيكفىالحاضرأ!قتأفىواحدمزارعإنتاجأد

قطاعيفيمماثلةتطوراتحدثتوقد.شخصمائة

إنتاجأصبحفقد،الأخرىوالصناعاتوالتعدينأخصنيعا

مائةقبلالعمالينتجهكانمايفوقحالياالعمالمعظما

مضاعفة.أضعافاسنة

تدأرالتيالالاتاستخدامأدى.العمالةتخفيض

إلىأيضاأدتأنهاإلا،الإنتاجفيكبيرةزيادةإلىبالطاقة

وتوفيرالسلعلإنتاجاللازمينالعمالعددمنالحد

زيادةوسمحت.الإنتاجيةزادتولهذا،الخدمات

سبيلوعلىأكبر.فراغبأوقاتالعمالبتمتعالإلتاجية

التاسعالقرنبدأيةفيالمصانعأعمالمعظم،كانتالمثال

وكانت،يدويةبآلاتأويدويبأسلوبتنجزعشر،

يومياساعة61وأ2بينتتراوحالمصانعفىالعملساعات

منكبيرعددميسورفىيكنولهاأممبوعيا،أيامستةلمدة

.داللإحاراتالتمتعأضاسا

محلبالطاقةتعملالتىالالاتحلتفقد،اليومأما

كثيراأنكما.المصانعفي-كبيرحدإلى-اليدويالعمل

علىالإنتاجأي،الجملةإنتاجأساليبالمصالئستخدممن

الذينالعمالأعدادانخفضت،لذلكونتيجة.واسعنطاق

وحاليا،حادأ.انخفاضاالمصنوعةالسلعإنتاجفييعملون

-البلدانمنكثيرفي-المصانعفىالمستخدمونيعمل

فيأيامخمسةولمدةأسومافىفقطساعاتثماني

.العطلاتعنمدفوعاأجرايتقاضونكما،الأممبوع

ظروفبعيدحدإلىالتقنيةيسرتأسقد.العملسهولة

الخدماتمنكثيراووفرت،السلعمنأكبركمياتإنتاج

مو.بالماضيمقارنةبكثيروأسهلأيسرعملظروففي

وأقلأمناأكثرأيضاأصبحفقد،وسهولتهالعمليسر

ففي.الحجريالفحمتعدينذلكعلىالأمثلةومنخوا.

يكدحونالفحممناجمعمالكان،العشرينالقرنبداية

فىتمثلتبدائيةمتواضعةمعداتمستخدميناليومطوال

أطنانعدةعلىيزيدالإنتاجيكنولموالجارو!،المعول

.الواحدةالدقيقةفىالفحممن

عنالمستوياتهذهنتجت.المرتفعةالمعيشةمستويات

وتوافرها.الخدماتوزيادة،السلعإنتاخفيالكبيرةالزيادة

بصورةالخدماتوتوفر،كثيرةسلعاالصناعيةالدولوتشج

الصناعية.غيرالناميةالدولتنتجهبمامقارلةب!ضيرأفض!

مستوياتلموأطنيهاالمتقدمةالصناعيةالدولوفرتوه!!ذا

ويتغذى.الصناعيةغيرالدولمنبكثيرأفضلمعيشة

التغذيةوتتوافر،أفضلبأسلوبالصماعيةالدولمواطنو

أفضل،بصورةيلبحسونأنهمكما،متكاملةبصورة



الإنسانوشمتع.كافةالخدماتبوسائلمزودةومص،كنهم

وهم.الأمراضمنخاليةصحيةبحياةالبلداندممذهفي

وفوق.التاريخعبروجدوااخريناناسأيمنرفاهيةأكثر

المتوقعالعمرمنزأدتقدالتقنيةبأنزعمفهناك،ذلك

علىالقضاءأمكن،الطبيةالخدماتوبتوفير.للإنى!ان

وتحصد،عديدةمراتالعالمتجتاحكانتالتيالأو!ئة

تدنى،ولقد.العالمدولمنكثيرفيالأنفسمنالكضير

الله)لماذنالرضعالأطفالبينالوفياتعدد،كبيرةبدر-!ة

أساليبواتباعالمتوافرةالصحيةالعنايةبفضلثمتعالرإ(

يتجاوزلم،العشرينالقرنأوائلوفي.الصحيحةالتغأ-ية

متوسطارتفعبينماعاما،خمسينعلىالناسمنكثيرعمر

انظر:عاما.وسبعينخمسةمنأكثرإلىالانالع!ص

المتوقي.العمرمتودط

للئقنيةالجانبيةالاثار

مجالاتوفىمختلفةبطرقالناسالتقنىالتقدمأفاد

سبقالتيالكثيرةالمحاسنمنالرغمعلىولكن.عدليدة

الاثاروبعض.المشكلاتمنيخلولاالأمرأنإلاها،ذكم

ظهورعلىساعدومما.وخطرةحادةللتقنيةالسيئةيةالجاني

التقنيةتطبيقاتأنآثارهاوتفاقمالمشكلاتهذه

فىالأخذأوالضارةللاثاراعتباردونتمقدواشخدامها

رحب،المثالسبيلفعلىعنها.ينتجأنيمكنما!ارالاعت

التاسعالقرنمنالتسعينياتأواخرفيالناسمنكثر

،السياراتصناعةبتطويرالعشرينالقرنوبداية،عشم

ضجيجا،أقلستكونالسياراتأنالسائدالاعتقادوكار،

معيحدثكماكانالكريهةالروائحمنهاتنبعثولن

عددفىالكبيرالتوسعمعولكن.العرباتتجرالتىالخيو!

استخدامهافيوالتوشعالمنئمنها،وزيادةالبارات

ناتضئأ،كبيرةزيادةالطرقعلىأعدادهاؤزياد/ة

ومضايقةإزعاجاأكثرالسياراتهديرعنالناتجةالضوضاء
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نأثبتكما.الخيولحوافرتحدثهاكانتالتيتلكمن

أسوأالسياراتمنتنبعثالتيالعادموغازاتالأبخرة

عوادملوثتولقد.الخيولمخلفاترأئحةمنبكثير

الضارالكربونأكسيدأولغازعلىالمحتويةالسيارات

تهددبذلكوهى،البيئة،الأخرىوالشوائب،بالصحة

الاختناقاتالسياراتعددزيادةعنوينتج.الإنسانحياة

منوتحدتماماالمرورتوقفإلىاحياناتؤديالتىالمرورية

وهكذا.الأحيانبعضفيالسياراتحركةانسياب

علىالسفرمنبكثيرأسوأبصورةويهدرالوقتيستنفد

مستمقبصفةالسياراتإنتاجزيادةأنكما،الخيلظهور

جداوعاليةكبيرةكميةيستهلكالعالمفىعديدةدولفى

الأوليةالموادمنآخروعدداالحديديةالمنتجاتمن

الطبيعية.الثروةمصادراستنزافيعنيوهذا،الأخرى

التقنيالتقدماثارمنأربعةمناقشةالجزءهذافيستتم

حياةعلىالتقنيةعنالناتجةالضارةالآثاروكذلك،السيئة

المصادراستنزاف2-البيئةتلوثا-:وهي،الإنعسان

إيجاد4-التقنيةعنالناتجةالبطالة3-ونقصمهاالطبيعية

مرضية.غيروظائف

الجانبيةالاثارأخطرمنالبيئةتلوثيعد.البيئةتلوث

الصناعيةالدولمعظموتواجه.الصناعيةالتقنيةعنالناتجة

إضافةوالتربةوالماءالهواءتلوثالحاليالوقتفىالعالمفي

تلوثمعظمالمركباتمحركاتوتسببالضوضاء.إلى

العالم.أنحاءمعظمفىالضوضائيالتلوثوكذلكالهواء،

منكثيرإلىبالإضافةالأخرىالمنتجاتمنالعديدويوجد

سبيلفعلى.البيئةتلوثإلىتؤديالتيالتقنيةعمليات

والماء،التربةتلوثالحشريةالمبيداتمنعدديسبب،المثال

دخانويسهم.والنباتبالحيوانيضربعضهاأنكما

أيضا.والماءالهواءتلويثفيكثيراالمصابومخلفاتها

دولمنكثيرفيأقيمتالتيالطاقةمحطاتوتسهم

الفحمبحرقتعملالتىتلكسواءالكهرباء،لتوليدالعالم
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خلالمنالبيئةتلويثفيآخر،وقودبأيأوبالنفطأو

منالأطنانيبلملايينالذيالوقوداحتراقنوابختصاعد

ومناجمالصناعيةالخلفاتوتغيرلمشويا.الهواءإلىالملوثات

الطرقوإنشاءالنفطاستخراجوعملياتالمكشوفالتعدين

انظر:عناصرها.واتزانالبيئةطبيعةمنكثيراالسريعة

البيئى.التلوث

السريعالتقنيالتقدميهدد.الطبيعيةالموارداستنزاف

،المثالسبيلفعلى.الفبيعيةالثروةمصادرباستنزافالمطرد

بالطهاقةأحاملةاللالاتأ!ساعيةاالدولاستخدامأدى

أنناإلا،!جيرة3ريادالمصانعإنتاجيةزيادةإلىالكهربائية

النفط،مخزونمنخفضتقدأنهانفسهالوقتفينجد

الطاقةإنتاجفيتستخدمالتيالأخرىاالوقودوأنواع

استخدامهبعدالوقودهذاتعولضيمكنولا.الكهربائية

مخزونقل،قةالص!اإنتاجزادكلماوهكذا،.واستهلاكه

الحمسينياتخلالالطاقةإنتاجزادولقدالوقود.

بعضفيهابدأتدرحةإلىالعشرينالقرنمنواسشينيات

أحسبعينياتاخلاأ!أطاقةاوالوقودفيعجزمنتعانيالدول

نفسه.القرنمن

الاستغناءالأتحامننوع.التقنيةعنالناتجةالبطالة

تحدثرتقدمها.رأضقنيةاتطوراتعنينتجالعمالعن

فيالعمالمحلالالاتتحلعخدماالبطالةهذهأنواعأشهر

كثيرقام،العشرينالقرنمنتصم!نهايةومنذ.العملأداء

(الالات)استخدامالميكنةلإحلالوالمكاتبالمصانعمن

كانالتيبالأعمالالالاتقامتوهكذا.العمالمحل

الذيالآلاتاستخداموأدى.السابقفيالعمالبهايقوم

نسبةفيكبيرارتفاعإلىالأوتوماتيةمصطلحعليهأطلق

العمالمنكبيرةأعدادعنالالمشغناءتمحيث،أسةالبطا

وأالخبراءحسبانفييكنأصم،وللأ!عف!.والموظإت

البطالةنسبةترتفعأنالتقنيةالألحساليبتطبيقعندتصورههـا

ساعدت،أخرىجهةومنإليها.وصلتالتيبالدرجة

وصاحب،الصناعاتمنعددفىالتوسعفىالأوتوماتية

الذينمنعددااستوعبتعملفرصالتوسئتوافرهذا

زالتما،ذلكمنالرغماعلىولكن.وظائفهمفقدوا

منكثيرفىالعمالتهددالتقنيةعنأشاتحةاالبطالة

التقنية،عنالناتجةالبطالةعنأكثرولمعلومات.الصناعات

البطالة.انظر:

التىالأعمالبعضفشلت.مرضيةغيروظائفإيجاد

لالرضاأصشعوراالعمالمنحفيالصناعيةالتقنيةأفرزتها

عمالمعظميقوم،المثالسحبيلفعلى.الذاتأوتحقيق

الإنتاجمنفقطيسيرجزءبإنجازالحاليالوقتفيالمصانع

الإحساسالعمالهؤلاءيفقد،لذلكونتيجة،النهائي

إنجازهماخلالمنفقطيتحققاناللذينوالاعتزازلالفخر

والأعمالالوظائفمنالكثيروسطلب.الإنتاجكام!!

الالاتمعظمأنمنالرغموعلى.العملأثناءالتركيز

عليهكانتبمامقارنةأمناأكثرغيرهاأوالمصانعشيالحديثة

خاص،وبوجهخطرا،زالمامنهاال!ضيرأنإلا،الماضىفى

نأالالاتمشغلىعلىويجب.فائقةبعنايةيعامللمإذا

صحيحةبصورةآلاتهمتعملحتىدائماحذرينيكونوا

بعديصبح،دائمةبصفةالآلاتمعالتعاملولأن.وسليمة

منالرغمعلىضملةتصبحااللاعمالافإنتقليديا،أمرافترة

دائم.تركيزإلىتحتاجأنها

التقنيةتحديات

ويتمثللها.حدودلاتحدياتالحديثةالتقنيةتواجه

الجانبيةالتأثيراتعلىالتغلبفيالتحدياتهذهأوأ!

التغلبالمهمةالأخرىالأمورومن.التقنيةلهذهالسيئة

ثمومنجديدةتقنياتباستحداثالجانبيةالاثارعلى

فوائدتوزلغفيشمثلآخرتحدهناكزالوما.تطويرها

دولوبالذات،العالمدولعلىوفضائلهاأضقنياتاهده

أسناممط.اأالعا

كثيرفىيصعب.السيئةالتقنيةتأثيراتعلىالتغلب

كما،للتقنيةالسلبيةالاثارلعضعلىأضغلباأ،تالحاص

سبيلفعلى.منهالتخلصأوالآخربعضهاعلاجيمكنلا

مرضعملإلىالمرضيغيرالعملتحويليصعب،المثال

فىويساعدالالىالتشغيليتطوروسوف.للنفسومحبب

العاديةالأعمالومنالعمالمنال!ضيرمنالتخلص

ولكن.النفسعلىالثقيلةالأعمالوكذلك)الروتينية(،

سيفقدونالذينالعمالبعضحسابعلىذلكلمميكون

هذهمنالرغموعلى.البطالةمشكلةوسيواجهونعملهم

مشكلةعلىأخرىمرةالتعلبيمكنفإنه،المساوئ

،والحكوماتالصناعاتأصحاببينبالتعاون،أجطالةا

قدراتتطلبوظائفليشغلواالعمالهؤد!ءتدريببإعادة

الجديدةالوظائفتكونأنالمحتم!ومن،المهارةمنأعلى

الأوتوماتية.انظر:.لهموقناعةقبولأأكثر

لتخفيضالكثيريعملواأنالصناعةعلىللقائم!تيمكن

الختلفة،الصناعاتعنالناتجةالبيئةتلوثمشكلات

السبلوأحد.الطبيعيةالمصحادراستنزافمنالحدوكذلك

بديلةتقنياتتطويرهوذلكلتحقيقاتباعهايمكناكتي

ومن.السيئةالجانبيةالاثارذاتالمستخدمةللتقنيات

تلوثمشكلةعلىالتغلبإمكانيةدلك،علىالأمثلة

الغازاتلتنقيةمتطورةتقنيةوسائلإلىبالتوصلالهواء

الصناعاتلأربابويمكن.السيارةعادممنالمنبعثة

معادنمنالطيعيةالثرواتعلىالمحافظةفيالمساعدة

عليهايطلقعمليةطريقعنامشنزافهاوعدم،وأحشاب
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تشملالفمارةالآثا!

والبحارالأنهارمياهتلوث

الصناعاتبمحافات

وغيرها.الكيميائية

الثروةعلىممافظة21يعنيوذلك،التصنيعإعادةاسم

الخلفاتنوابخمنالأوليةالموادواسترجاعاللإيعية

التلوثانظر:.جديدةمنتجاتصناعةفيواشخدامها

البيئمط.

لأنمكلفاأمرايكونربماالبديلةالتقنياتوتطوير

إلىأو،إضافيينخبراءاصمتخدامإلىتحتاجقدالمص!انع

جميعوفى.م!ظفةجديدةأجهزةفيأموالهافتوني

التقنيالتطويرتكل!ءالمستهلكشحمل،الحالات

أسعاربر!هـاشرةغيرصورةفيالبديلةللصتإعات

بعضتفضل،ذلكمنالرغموعلى.والخدماتلحالس!

.جديدةتقنياتلتطويمتكلفةأيةدفععدمكاتالشم

إعادةعمليةتكور،أنيمكن،الأحيانبعضوفى

المواردباستخداممقارنةتكلفةأكثرالموادامش!لمال

عدمإلىأحياناالشركاتبعضيدفعمماالتقايدية،

فإن،ال!وفكانتومهما.المجالهذافيالدضول

القراراتمنو!"نهاسهلا.أمراليحستالاختيارعملإت

صحةعلىالقرأراتهذهمثللتأثيرونظرا،الخطيرة

الأمريتركألاينبغيجمعاء،الأمةأوالدولةأوالمجف!ع

القرار،الحكوميةالمؤسساتتضعأنلابدبل،للشركات

،المثالسبيلفعلى.والمرأقبةالتنفيذسلطةلهانوتكم

تركبأنالمصانعمنالمحليةالحكوماتمنكثيرطتطلى

.التلوثفىللتحكمأجهزة

جميعلحلالسحريالمفتاحالبديلةالتقنياتلإتعد

التقنياتإن-صث،للتقنياتالجانبيةالاثارمثكلات

فعلى.ضارةجانبيةاثارأيضالهاتكونأنيمكنالبديلة

ميزاتبعدةالنوويةالقوىمحطاتتتميز،المثالسبيل

الكهرباء.لتوليدالتقليديةالقوىمحطاتبهاتفوق

الأدخنةمنهاتنبعثولهذاالوقود،بحرقتعملفالأخيرة

منهائلاقدراالنوويةالوقودمحطاتتولدكماوالغبار،

الأولية،الموادمنجداقليلةكميةمستخدمةالكهرباء

محطاتفىالحالهوكماالهواء،تلوثلاأنهاكما

منالرغمعلىولكنالوقود.حرقعلىالقائمةالقوى

محطاتمثلالنوويةالقوىمحطاتفإن،المميزاتهذه

الماءمنضخمةكمياتمنهابنسابالتقليديةالقوى

وقد.المائيةوالمجاريالبحيراتفييصبالذيالحار

يضرالذيالحراريالتلوثالمنسابالحارالماءيسبب

والمهندسونالعلماءويعمل.والنباتاتوالحيواناتالمياه

محطاتفيالمشكلةهذهحلعلىالراهنالوقتفى

الهواءمستخدمينتبريدأبراجبإنشاء،النوويةالقوى

البيئةإلىانسيابهقبلألمحطاتعنالنابخالحارالماءلتبريد

امشرجاع،كذلك،الشركاتبعضوتحاول.المحيطة

منهاللاستفادةمختلفةصناعيةبأسالي!المفقودةالحرارة

المبافط.تدفئةفى

فيالخبراءمنالكثيريعتقد.الجمانبيةالتأثيرات!ع

يقترحولذا،للتقنيةالضارةالجانبيةالاثارمعظموقفإمكان

بدقة،اختبارهامنلابدجديدةتقنيةأيأنالخبراءهؤلاء

علىويطلقاستخدامها.فيالبدءقبلاثارهاتقديرثم

التقنية.تقويماسمالتقديرعملية
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التقمية.تستخدمهاالتيالطبيعيةالمواردعرالمحالطةفيتساعد!إلهاوهكدا،المحلماتمرالأوليةاالمراداسترحاععلىتعملالاستعمالإعادة

استحدامها.لإعادةالمحلماتلقيةع!المفاياتهدهيا!رحودي!الفولادرالحديدلمحصيحليتم،أعلاهالصورةوفى

كلعلىمسبقاالوقوفهوالتقييمهذامنوالهدف

المجتفعلىالجديدةالتقنيةتحدثهاقدالتيالمحتملةالتأثيرات

وقد.ضارةأمحسنةالتأتيراتهذهأكانتسواء،والبيئة

الحديدةأضقنيةاتقدمهااكتىالفوائدأنإلىالتقييملخلص

الاثارأنعلىتبرهنقدأوتحدثها،جانبيةآثارأيةتفوق

تقدمها.فائدةكلعلىتطغىدرجةضررهاسيبلغالجانبية

لعدمالتقميةتقييمجدوىفيالخبراح!بعضويشكك

قبلللتقنيةالجانبيةالاثاركلعنالكشفبإمكانقناعتهم

يخشىكماالتنفيذ.موضعووضعها،الفعليتطبيقها

تطبيقها،قبلالتقنيةتقييموقوفمنأيضاالعلماءهؤلاء

والتقني.العلميالتقدمطريقفيعثرةحجر

بعيد-حدإلى-التقنيةفوائدتقتصر.التقنيةفوائدنشر

مزاياأنالعجيبومن.المتطورةالصناعيةالدولعلى

موزعةغيرنفسها،المتطورةالدولفيحتى،التقنية

الدولفيالعائلاتمنكثيراأنيلاحظحيث،بالتساوي

يتمتعأضياأطحياةالأساسيةالضروراتتنقصمهاالصناعية

نفسها.الدولةفىالاخرونبها

وآثارهاالتقنيةفوائدمنالماميةالعالمدولحرمتوقد

وفرتهمماضئيلبقدرإلاالدولهذهتنعمولا،الطيبة

يودونالدولهذهمواطنيأنفيه،شكلاوكا.التقنية

ينعمليخدماتمنتجاتمنأضقنيةاوفرتهماعلىالحصول

التقنيةلقلويعد.المتقدمةالصناعيةالدولمواطنوبها

.الأيامهذهفيالأساسيةالتحدياتمنوعلومها

الجانبيةآثارهلهستكونالناميةالدولإلىالتقنيةنقلإن

الدولفيونموهالتقنىالتقدماستمرارأنكما؟السيئة

الدولفيالمشكلاتإيجادفيسبباميض!!المتتمدمة

النامية.الدولشأنذلكفىشأنها-المتقدمةأصناعيةا

استقرأءأنإلا،للتقنيةالضارةالاثارجودوص!اشغ!وعلى

ماوالمهاراتالذكاءمنلديهالإنسانأنأوضاتالتارلثد

والقادمة،الراهنةالمشكلاتمعالتعاملعلىقادرايجعله

التقنية.جراءمنتنشأالتي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التحميعخطالاحتراع

لزراعةالآلةا

ا!ساعةابالج!لةالإلتاح

الباءصناعةالأوتوماتية

العاملةالقوىالتصسيع

المضايمةاسلاتصالاتفهدالملكمديةأضعدينا

اهصمعاكميئياضلوتا

ا!مدسةاالصماعيةالتورة

الموضوعصرعنا

لتقنيةافوائد-أ

العولسهولة-جال!!تماحر؟دة

المرتفعةالمعيحتسةمستويات-دأحمالةاتحميص!

للتقنيةالجانبيةالآثار-2

التق!يةصالاتجةالبطالةجالحيئةتلوت-أ

مرضيةعيروظائ!إيحاد-داطبيعيهاالوارداستراف!
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التقنيةتحديات3-

السيئةالتقنيةتأثيراتعلىالتغلب-أ

الجانميةالتأثيراتمنع-ب

التقنيةفوائدنشر-ج

أسئلة

؟الإنسانالتقميةبهاساعدتالتيالرئيسيةالأرلعالطرقما-ا

؟العلومعنالتقنيةتختلفكيور2

مه+؟الرئيسيالغرضوماالتقنى؟التقويمما-3

؟المنتجاتلتصنيعا"!يمنأقلعمالةإلىالأيامهذهنحتاجلماذا-4

للتقمية+؟السيئةالرئيسيةالأربعةالتأثيراتما-5

الحديثة؟التقنيةتواجههاالتىالتحدياتما-6

الصساعية؟التقميةبدأتمتى-7

التقنية؟البطالةما-8

.الناسحياةعلىالحشاعيةالتقنيةبهاأثرتالتيالطرقسص-ادكر9

التاسعالقردأواخرفيالسيارةبتطويرالناسم!الكثيررحبلماذا-01

العشرين؟ومطماإلقرنعشر

الحيويةالنظمإدارةلتقنياتمصطلحالحيودلأا!ئية

شكلأفضلراثيةالوالهندسةوتعتبر.الإنسانلفا!دة

الكائن)جينات(مورثا!تغييروتتضمنلها،معروف

ا!اتأوأ!ان-لإيا)نموالخلايااستنباتويعتبر.الحي

بروتينية)جزئياتالنسيلةوحيدةوا!لضاداتالختبر(في

ان!:.الحيويةالتقنيةعلىأخرىأمثلةمتض!صصة(،

النسيلة.الوحيدالمضادبمالوراثيةالهندسة،الا!تنبات

والزراعة،،الطبفيالحيويةللتقنيةمهمةتطيقاتوهناك

المعدلةللجراثيمءثلافيمكن.أخرىحقولوفي،مناعةوالص

أدويةذلكومن،واصييمبمدىتصئمنتجاتأنورافيا

لخامادوالموا،صانالحبنمووهورمونات،للإنسانابروتين

قلقاالحيويةأضقنيةاأحدثتوقد.الكيميائيةللصت،عات

استعمالاتسلامة،،المهنيةالادابحولخاصةاجته،عيا،

دراسةبتنظيمعديدةأقطاروتقوم.الوراثيةللهندسةمعينة

ونتاجاتها.الحيويةالتقف!ة

،العامفيمرة!،دةيطيع،كتيبأوكتابادقويم

ماوغالبا.المعلوا!اتمنأصنافعدةعلىويصضوي

،بارزةوأحداثاوتوارليخمشويا،تقويماالتقويميتف!صن

الحكوماتعنوحقانق،السماويةالأجرامكاتوتحر

عنأرقافاالتقويمأخايقدمكما.والطقسوالجغرافياوالتا).يخ

الزراعي.والإنتاجوالصناعة،الس!!ان

الأشهر،عنبمفكرة-الأولالمقامفى-التقاويمشودنا

وأوقات،الكواكبوتحركات،والخسوفوال!سوف

.والنجومالقمر،وأفو)،وطلوع،الشمسوغروب،شروق

.المعلوماتهذهمنوالملاحونالمزارعوناستفادوقد

القدمفيالممعنةالتقاويمأنالعلماءمنالعديداعتقد

وقتوفيالقدماء.الفرسالمنجمينتوقعاتتضمنت

روما.فىالتقاويمظهرتلاحق

منالعربيةباللغةالتقويمعنكتبمنأوائلمن

القرونعنالباقيةالاثاركتابيهفيأجيرونياالقدماء

مروجفيالمسعوديكذلك،المسعوديالقانون،الخالية

وتعود.والأمكنةالأزمنةكتابهفىوالمرزوقى،الذهب

القرنإلىأوروبافىاليومالمتوافرةالتقاويمنسخأقدم

وفي.الميلاديينعشرالخامسوالقرنعشر،الرابع

عشرالسابعالقرنفيالتقاويمالناشرونأصدربريطانيا

التقويمحولمعلوماتخلالهامنليقدموا،الميلادي

البحريالتقويمعلىالتقاويمتلكواشتملت.السنوي

.البحارةليستخدمه

أمريكافيالتقاويمظهرتعشرالسابعالقرنبدأيةوفي

،المفكراتلتقديمصغيرةكتيباتوكانت،المستعمرة

دائرةورموز،الجويةوالتوقعات،الدينيةوتوارلإلأعياد

الكتيباتتلكأشهرومن.الأبراخدائرة:انظرالبرو!.

بنجامينقامام733عاموفي.المسكينريتشاردتقويم

شعرا،ضمنهالذىالتقويمبنشر،الأولىللمرة،فرانكلين

فرانكلينقدمكما.الطرقعنوقوائم،فلكيةومعلومات

تقويم:انظر.واسعنحوعلىمنهاالاقتباستمكثيرةأمثالآ

المسكين.ريتشارد

فىالعربىالعالمفىالتقويمأثرتالتيالجهودومن

وضعهاالتيالتقويمجداولالميلاديالتاصئكلشرالقرن

لمعرفةجدولأوتتضمنام008عامصليبيروفائيل

تقويمكذلكشهر،كلبدايةومعرفةالبحريةالحعسابات

فيأم854عاموضعهالذيوستنفلدالألمانيالمستشرق

تقويمثم،والميلاديالهجريالتاريخينبينفيهويوفقليبزج

التقويمانظر:.أم549عامالرباطفينشرهالذيكاتنوز

.الهجري

،عديدةحكوماتقامتعشرالتاسعالقرنبدايةوفى

تحضيرطرقتضمنتتقاويمبإصدار،كثيرةوصحف

،للإصاباتالأوليةالإسعافاتحولوإرشادات،الطعام

)أسئلةوالأحاجي،الجويةوالتوقعات،الأفاعىولدغ

عنالناشرونتوقفوبالتدريج(،ومسليةقصيرةوأجوبة

المحلية.التقاويمبعضعداماالجويةالتوقعات

معلوماتفيتضمنالعالمىالتقويممثل،اليومالتقويمأما

كالأم،هيئةتنشرهاالتيالتقاويمتتضمنكما.عامة

منعديدعنووثائق،وإحصائيات،حقائق،المتحدة

والمنظمات،الدينيةوالجماعات،الصحفأما.البلدان

تعنىتقاويمبنشرتقومفإنها،الحرفيةوالمؤسسات،التجارية

متخصصة.بمعلومات
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اذكتاباالمتحدةللولاياتالبحريةالمراصدونشرت

الفلكي.التقويموهو،والفلكيين،للملاحينكبرىأهمية

والمد،النحومعنتمخصطااجداولالتقويمهذاويتضمن

،والطولالعرضطخصوأو،والكسوف،والخسوفوالجزر،

الولاياتسفنالمعصمأالملاحةضباطفإنلذاوالطقعه!.

مفيدانتقويمانهماكو.التقويمهذايستعملون،المتحدة

السنويوالكتابويتكراتقويمهمابريطانيافينشرا

عنعامةمعلوماتيتمدمانالتقويمانوهدان.الدولةلرجل

العالم.للدانجميع

.السنويالتقويمبمبنجامينبانكر،:ايضاانظر

أضقويم)االسنويالتقويمانظر:.الإسلاميالتقويم

.الهجريالتقويمالآلى(،

اكيالأ!ناطبمنالفرعذلكهوالأشانتقويم

علىويعم!!المنتظمةغيرالأسنانأوضاعمنيعدل

علىتؤثرللأسنادأ!سليمةاغيرفالاوضاعتصحيحها.

ولذأسك.أضنايف11صعبةأنهاإلىبالإضافةالشخصيالمظهر

ان!:.اللثةأمراضوانتشارللتآحصلعرضةأكثرتصبح

بالمضغتتعلقمشكلاتتسببأنيمكنكما.الأسنان

عدمويدعى.النفسيةالمشكلاتعنفضلاوالكلام

سوءوينشأ.الإطباقبسوءالأسنانوضعفيالتنا!عق

ماوغالبا.الأمشانانمومعالطفولةأثناءعادةالإطباق

القائما.الفكيالفراغمنأكبرالأمشانتكونعندمايحدث

عنوتخرجالأسانتزدحماالأوضاعهذهمثلففي

أغكيزاعظمىأحديكونالحالاتبعضوفيموضعها.

وأالعلويللفكبارزاضعاريخلقمماالاخر،منأكبر

السفلي.

بالقاإلمبكرأحياناالإطباقسوءمنالوقايةويمكن

وتعال(.للأطفالاللبنية)ال!سشانمعينةساقطةلأسنان

توجي!أوالتسلسليالقلعتدعىالتي-العمليةهذه

جديدةسنتشقعندمايحدثالذيالازدحام-البزوغ

وضعهاخارجالأسنانكانتفإذا.اللثةداخلطريقها

وأفلزيةأطوافصبإلىالأدمحنانمقومويلجأأصلا،

الأطوافب!تماويربطونسن،ك!حولبلالعمتي!جة

هذهتقومللأسلاكالتدريجىالشدطريقوعن.بأسلاك

الحالاتبعضوفي.الملائمالوضعنحوالسنبتحريك

لتشغلالأخرىاالأمشانتتحركبحيثتقلإلسن

مكانها.

يكونعندماللأسنانالمثلىالتقويميةالمعالجةتبدأ

وتمتد،لمحنوات61-أ.بينيتراوحعمرفيالمرضى

أيضاالبالغونيخضعماوكثيرا.مشتينح!الىإلى

أطوليكونهناالمعالجةوقتولكن،التقويميةللمعالجة

عموما.

.الأسنانبمالأسنانطب:أيضاانظر

جميعفييستخدمتقويمالجريجوريالتقولم

الشركاتمعظموتستخدمهتقريئا.اليومأصماالعاأنحاء

جريجوريالباباوكان.المكاتباتفىحالياأحجرىا

مأ582عامفيالتقويمهذاأدخ!!قدعشرأسثالثا

عامقيصريوليوسوضعهأرزياالجوليانىالتقويملتصحيح

الشمسيةالسنةمنأطولالجوليانيالتقويموكان..مق46

عاموبحلول.ثانية41ودقيقة11مقدارهبفارق

.أيام01ليشكلتجمعقدالفارتهذاكانأم085

ليجعلأكتوبرشهرمنأيام01جريجوريالباباوحدف

أصدركما.الشمسيةالسنةمعتوافقاأكثرالتقويميةالسنة

حيثكبيسةسنةرابعةسنةكلتكونبأنمرسوما

التىالسنواتتعدولم.إضافييومفبرايرلشهرسي!صن

القسمةتقبلكانتإذاإلاكبيسةالقردبدايةإلىتشير

كبيسةسنةتعتبركانتأم006:وكمثال.004على

مأ09و.0018و0017!شواتت!صلمحينفي

أطولالجريجوريةالسنةفإنالحاليالوقتوفي.كذلك

عاموبحلول،الشمسيةالسنةعنثانية3.26بفارق

كامل.بيومعنهاستزيدفإنهام6431

.السنويالتقويمأيضا:انظر

..مق46عامابتكارهتمتقويمالجوليانيالدقويم

رجالكان،الوقتذلكوقبلقيصر.يوأجوسرمربأمر

السنةعنيقلحتىالتقويمبتغييرقامواقدالرومانالدين

إلىالسنةالجوليانيالتقويمويقسمأشهر.بثلاثةالشمسية

شمهرماعدا،بالتعاقبيوما31و03منتتكونشهرا12

،سنوات4كلوفييوما.92منيتكونالذيفبراير

أضيفت،التقويمضبطولإعادةيوما.03أيامهعدديكون

وبعدشهرا.51ليصئطولها.مق46!سنةإلىأشهرثلاثة

منالأولفيالجوليانيالتقويمفي!عنةأولبدأتذلك،

..مق4ءعاميناير

يوما-31ميلادهشهر-كونتيلسضعهرقيصرجعل

باسمالشهربتسميةالرومانيالشيوخمجلسوقام

تكريمأجلومن.لهتكريماحاليا()يوليو،جوليوس

الشيوخمجلمه!قام،أغسطسالإمبراطوروتشريف

يومبأخذوذلكيوما،31أعسظسشهربجع!!الروماني

تتكونالتىالجوليانيالتقويمفيأصشةاتعدفبراير.شهرمن

منثانية41وأدقيقةأبنحوأطوليوم،25.365من

01التقويمنقص،ام058عاموبحلول.الشمسيةالسنة
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الباباقام،ام582عامأي،سنتينمروروبعد.أيام

بالتقويمالتقويمبتصحي!!عشرالثالثجريجوري

حديثا.المبتكرالجريجوري

.الجريجوريالتقويمبمالسنويالتقويم:أيضاانظر

السنويالتقويم،أبريلانظر:الرومالي.التقويم

يوليو.نوفمبر،بمالعيدس(بمالقديمة)التفاويم

بنجامينونشرهفيجمهالمسكينريتشاردتقريم

الدولةرجلوكان.التقويمانظر:.م7331عامكلينفراق

حياتهمطلعفييمالتقيماستحدثقدالشهيريكيالأمم

وظلفيلادلفيا.فيوناشمراطابعاكانعندماالعهـسلية

وحتىأم733عاممنسنةكلالتقويميصدرفرا!كلين

.أم758عام

سوندرز،ريتشارداسمتحتالتقويمفرانكلينوضع

التقاويمومثلالخيا!إ.فىإلالهوجودلافلكيوهو

ريتشاردتقويم!نإن،وقتهفيسائدةكانتاقيالأ-ضى

عملية،ونصائح،الفل!يةالرموزمثلأشياءتضمنا!ل!ىكين

البدايةوفى.الطقسبأحوالوتنبؤاتوأشعار،،ودءإبات

ولكن،والوائف،الدعاباتمنالقليليضمالتقويمكار،

حولفرانكلينبأؤكارذكياناطقاأصبحشخصيتهبنمو

وتوسع.والبساطة،الدؤوبوالعملوالواجبالتدليرحممصن

المطبوعاتأكثرءقواحداليصبحالمسكينريتشاردتقو-أ

التقويمفرأنكليننعثرثم.آنذاكأمريكافيوتأثيرأروا-تجا

هو.اسمهفا

لقرائهيقدمرتحشاردكان،التقويممنطبعةكلوفي

المأثورةالأقوال،لذهمنالعديدوأصبح.الأمثالمنعددا

الأخرىالبلدانوبعه!أمريكافيالناسومازألشهيرا،

:الأمثالهذهبينومن.اليومحتىبهايحضشمهدون

افىكتسب.الدرهموحدههوالمدخرالدرهم

أنفسهم.يساعدونالذينأولئكاللهساعد

وثراءصحةالمرءيكسباإطالمبكرانوالاستيقاظالنوم

وحكمة.

نإالقائلةفرانكلينفلسفةعنالأمثالهذهمثلوعبرت

صفاتليستالبسيطةوالحياةالحكيموالإنفاقلنظربعد

هذهوأثرت.الضجاحإلىتقودأيضابل،فحعسبح!جمدة

الثورةقبلالأكلريكيالف!صفيكبيرحدإلىالفل!مفة

ام(.783-ا)775وبعدهاالأمريكية

،أم748عام،!بعةفيالتقويمحجممنفرأنكلينوزاد

للطبعةتقديمهوةيالمطور.المسكينريتشاردوأس!اه

بجمعفرانكلينقام،ام757عامنشرتالتيالأ%جرة

فيالنجاحتحقيقكيفيةحولريتشاردأمثالمنالعد.بخد

التيالمقدمةطبعوأعيد.العامةوالشؤونالتجاريةالأعمال

علىوقرئت،مستقلةالثروةإلىالطريقعنوأنحملت

نأغيرأمريكا.إلىبالإضافةوفرنساإنجلترافيواسعنطاق

حكمةعنمضللةنظرةتبرزالأمثالمنألمجموعةهذه

المكاسبعلىأساساتركزلأنها،وشخصيتهفرانكلين

فرانكلإنأمثالمنالعديدوتكشف.القويموالسلوكالمادية

وأحياناالخاطرسريعةعقليةذاكانأنهعنالأخرى

بنجامين.،فرانكلينانظر:.متشككة

)التقويمالسنويالتقويمانظر:السريالى.الدقويم

الزمنمروروتسجيللقياسنظامالسئويالتقويم

أدركعندماجوهريعلميتقدمحدثوقد(.)الوقت

الفصولولأن.للفصولمنتظماتعاقباهناكأنالإنسان

طعامهمتحددكماحاجاتهموتحددالناسحياةفيتؤثر

لفصلالتحضيرمنيمكنهمتقويمإلىأحتاجوا،الطبيعي

يأتي.أنقبلالشتاء

الموقتاتعلىالناسأعتمد،الساعةاختراعوقبل

اليومويعتبر.والنجوموالقمركالشمس:للتوقيتالطبيعية

للشمسالظاهريةاليوميةبالدورةيعرفالذيالشمسى

تعاقبوأظهروضوحا.وأكثرهاالنظامهذاوحداتأبسط

نأغير.الشمسيةالسنةهيأخرىبسيطةوحدةالفصول

الفصولتعاقبوراءالجوهريالعسببأنيعرفوالمالقدماء

عليهمسهلاكانأنهغير.الشمسحولالأرضدورانهو

كان،لذلكونتيجة.أشكالهوتغيرالقمرموقعتغيريرواأن

فيقمرياشهرامتتاليينبدرينبينالفترةاعتبارالممكنمن

بينوسطىزمنيةوحدةوامشخدامه،القديمةالتقاويممعظم

الشمسي.واليومالشمسيةالسنة

.592يساويالقمريالشهرطولأننعلمفإنناوالان

354تساويالشهورهذهمنشهراعشراثنيوأنيوم،

السنةمنأقلالقمريةالسنةفإنهذا،تقريبا.وعلىيوما

دقيقةو48وساعاتوهيوما365تحويالتيالشمسية

فإن،أخرىناحيةومنيوما.عشرأحدبنحوثانية46

ء،383فيهاسيكونقمرياشهرا13منالمكونةالسنة

وبالتالي،.الشمسيةالسنةعنيوم.518بزيادةأييوم،

صلاحيةأقليكونقمرياشهرا13علىالمبنيالتقويمفإن

ويوضحشهرا.21علىالمبنيالتقويممنالسنةقياسفي

سادالذيالتشويشسببالسنتينبينالاختلافهذا

طريقةوجودعدمإلىيعودوالذي،السنينألافالتقويم

الشمسىالتقويمينعلىتماماالناسبهايحافظدقيقة

.والقمري
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سيدنابهجرةيبدأ)الهجري(.الإسلاميالتقويم

ويسمى،المنورةالمدينةإلىالمكرمةمكةمن!ؤ!إب!حمد

وفقم262عامالهجرةحدثتوقد.الهجريبالتقويم
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الزمنويقسم.ميلاديةسنة32كل(كاملةسنة)أي

كلوفى.سنة03مدتهادوراتإلىالإسلاميأضقويمافى

المعتادهوكمايوما354منمكونةسنة91تبقى،دورة

السنواتمنسنةلكلواحديوميضافبينما،العامفي

الباقية.عشرةال!حدى

شهرا12وفيهاالقمرعلىالإسلاميةالسنةتعتمد

هى:الأشهروهذهيوما.92أو03منهاأ!احدأطول

ولى"لىالأولعبدالعريزالإمامحكمضةلدايئوهىأم376ورس!يمدأالتقويمهداريراد.عامالأيالأسوعايوضئيومالداعالتقويم

جدولفيالأولالعمودإلىتشير(المقابلةالصمحة)فىأحسيناحدول!ىلسةكللعداقى!فالحرر،الاستعمالسهلوالتقويم.الأولىلسعودية

إذافمتلا)أدلاه(.الأيامجدولكطالسبعةالأعمدةمنواحدإلىتمتميرالشهورحدولليشهرلكلاطعطاةالأرقاموا(التاليةالصفحة)ليالشهور

ابحث.دأطثتحبع)أ(والحرفاصسمير.اجدولفى0091عنابحص.أم009عامديسمبر52يومكانالأسبوعأيامم!يومأيفىمعرفةريد
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الأولى،جمادىالآخر،ربيع،الأولربيعصفر،أ،محرا

،لشوا،رمضان،نشعبا،رجب،الاخرةدىجىا

.الهجريالتقويمانظر:.الحجةذوذوالقعدة،

وهو،السيلوسيديأحيانايسمى.السريانيالتمويم

الأوليوافقالتقويمهذاومبدأ.الجريجوريبالتقويمشحبيه

فيهااحتلالتيالسنةوهي..مق231سنةكتوبرأمن

.غزةسيلواس!

365أيامهاعددشهرا21منفيهتتكونالسنة.كانت

السنةكانتإذاماعلىذلكويتوقفيوما366أو

تشرين:هيالسريانيالتقويموشهور.كبيسةأوبسيماة

الأولكانونيوما،03الثانيتشرينيوما،31الأو)،

يوما،92أو28شباطيوما،31الثانيكانونوما،31

السنواتج!أول

حزيران،يوما13أيار،يوما03نيسحان،يوما13ارأذ

يوما.03أيلوليوما،31ابيوما،31تموزيوفا،03

شبيهالشامبلادفيالانالمستخدمالسريانىوالتقويم

عددوكذلكواحدةالشهورفأوائل،الجريجوريبالتقويم

للتقويممقابلالسريانيفالتقويملذا،والسنينالأيام

الشهور.2أسمافيإلاتماماالجريجوري

التقويمالناسمعظميستعمل.الجريجوريالتقويم

فىعشرالثالثجريجوريالباباوضعهالذيالجريجوري

21منالتقويمتحكونعشر.السادسالقرنثمانينيات

يوما.31و03بينأيامهاتتراوحشهرا11منهاشهرا،

يوما92ويصبح.العادةفييوما28ففيهفبرايرأماشهر

السنةالسنةهذهمثلوتدعى.سنواتأرلغكلواحدةمرة
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الشهورجدول

شهرفيهاي!صنالتيالبسيطةالسنةمقابلفيالكبيسة

دقيقاليسالتقويمهذافإن،حالأيوعلىيوما.28فبراير

فيالزائداليومحذفمنلالدأنهذلك،الكفايةفيهبما

علىالقسمةولاتقبلالقرونعلىالدالةالأرقامفيفبراير

كما.أ009أو0018أو0017مثل،باقبدون004

تقب!!التىأغرونافىأحسةاتلكفىعليهالإبقاءمنلابدأنه

.002و.0016مثل004علىالقسمة

لحفظالكبيسةالثانيةنظامابتكرأم،729عاموفي

عامجديداذرياتعريفاالثانيةأعطيتلقد.التقويم

عددفياختلافالجديدالتعريفهذاونئكن.أم589

فيالانتظامعدمبسببوذلك،أخرىإلىسنةمنالثواني

منأصبح،ثمومننفسها.حولالأرضدورانسرعة

الكبيسةالثانيةتحذفأوتضافأنأحياناالضروري

معيتفقبماالساعاتإليهتشيرالذيالزمنعلىللمحافظة

الفلكي.الرصدعلىالمرتكزالزمن

المسيحفيهاولدالتيالعسةعلىالميلاديالتقويميرتكز

السالقةالتواريختمييزوشما.السلامعليهمريمبنعيسى

أماالمليلاد.قبلويعني.م()قبالرمزالسنةهذهعلى

)م(بالرمزمتبوعةفتكونالسنةلتلكاللاحقةالتواريخ

ميلادية.ويعني

وجزئيابالشمسجزئياتنطمهيتم.الكنيسةتقويم

الميلادعيدتتضمنالتيالثابتطالأعيادترتكزبالقمر.

التقويمعلىالعذراء،مولدعيدمثلالأخرىوالأعياد

وأحدالرمادأربعاءمثل،الأحرىاالمناممباتأما.أسشمسىا

لأنالثابتةغيرالأعيادتدعىفإنهاالفصئ!وعيداحشعانينا

القمر.لأطوارتبعالأخرىلمشةمنتتغيرتواريخها

التقويمأساسعلىالتقويمهذاوضع.القبطيالتقويم

يوما365منتتكونأغبطيةاوالسنة.أ!ديماالمصري

أردغكلوفييوما.03منهاوكلشهرا21إلىمقسمة

أما،أيام6إليهايضافكبيسةواحدةسنةتوجدسنوأت

الأيامهذهوتعرف.أيام5إليهافيضافالبسيطةالسنة

بالسسىء.

وافقالذياليومتاريخهممبدأالمصريودالأقبا!أااختار

ويعود؟جوليانيةميلادية1284عامنأغسطصمن92

أقباطمنكثيراقتلدقلديانوسالإمبراطورأنإلىذلك

فيهاحكمالتيالفترةعلىأطلقواأنهمحتى،ذاكإذمصر

لتاريخهم.بدايةحكمهمبدأجعلواوالشهداء،عصراسم

المصريةالشهورأسماءنفسهاح!ىالقبطهيةالشهوروأسماء

أمشير،،طوبة،كيهكهاتور،،بابة،توت:ميوالقديمة

.مسرى،أبيب،بؤونة،بشنس،برمودة،برمهات

المصريونالأقباطبهايحتفلالتيالثابتةالأعيادمن

61وفي،توتشهرأولفيالنيروزويسمىالسنةرأس

تنت!يوما43يستمرالذيالمسيحلميلادالصوميبدأهاتور

عيدطوبة11وفيالميلاد،عيدأجبدأكيهك28يوم

ويأتي،الفصحأوالقيامةعيدالمتنقلةأعيادهماومن.الغطاس

الربيعيالاعتدالبعدالكاملللبدرالتاليالأحديومفي

وأالشعانينوأحد،برمهات25فيدائمايعتبرأسذيا

والجمعة،القيامةلعيدالسابقالأحدايومي!صنرأسسعفا

بيومين.القيامةعيدوتسبقأطقدسةاأوالحبيرة

يكونأنالمفترضمن،للموروثتبعا.العبريالتقويم

سنة0376قبلأي،الخليقةبدايةمنذبدأقدالتقويمهذا

بدايةنحددوحتى.النصرانيةالحقبةبدايةمنأشهروثلاثة

الدالللرقممشة0376نضيفأنيجبالعبريالتقويم

التقويمفي0002فسنة.الجريجوريبالتقويمالتاريخعلى

نأغير.العبريالتقويمفيء076عامتعادلالجريجوري

لأنذلك،بدقةالأشهرمطابقةعندتصلحلاالعمليةهذه

فصلمنتصف!منبدلأالخريففيتبدأأحبريةاالسنة

يشير1002-0002عامشتاءفإنهذا،وعلىالشتاء.

5761.العبريةالسنةإلى

مكونةالعادةفيوهيالقمر،علىالعبريةالسنةتعتمد

،مرحشوان،تشري:هيالأشهراوهذه.شهرا21من

تموز،،سيوانأيار،،نيسانأدار،،شباط،طبتكسلو،

.بالتبادليوما92و03منالأشهرتتكون.أيلول،آب

92قوامهإضافيشهريضافعاما،91كلخلالفي
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38السنويالتقويم

هذاعلىويطلق،ونيسانأدارشهريبينمراتممبعيوما

يوما03أداريصبحذاتهالوقتوفيفيادار.اسمالش!ير

يوما.92منبدلآ

التيالسنةوهي.م،ق2637عامبدأ.الصينىالتقويم

وصثيهاقدهوانجديالأسطوريالإمبراطورأنيفترض

سنة.06مندوراتفيالسنينالتقويمهذاينظم.يمالتقم

عشرةالسابعةالسنةهيم0002سنة،المثالسبيلعلى

بمجموعةدورةكلداخلالسنةوتعرف78.أدورةافي

منهاواحدة،المصطلحاتمنسلسلتينمنمكونةكلمات

وهذهحيوانا.21بينمنحيوانأياسمتتضصمن

الجرذ،:وهيالدورةفىظهورهاحعسبمرتبةاناتالحيم

،الحصان،الأفعى،التنين،البريالأرنبالنمر،،الثوا

0002ولنةالخنزير.،الكلب،الديك،القرد،فالخر،

التنين.سنةهيالصينيإتقويمافى

منتتكونماوعادةالقمرعلىالصينيةالسنةوتعتمد

وأ92منوتحكونالجديدبالقمرشهركليبدأشهرا.21

سنة91كلمراتسبعللسنةشهريضافجوفا.03

السنةتبدأ.تقريبامتطابقينوالفصولالتقويميبقىحتر،

الشتاء.بدايةبعدالثانيالجديدبالقصر

تاريخيةنبذة

السنواتبينالتوفيقمننوعاكانت.القديمة"لتقاويم

21منالمكونةالسنينبعضوجودمعوالقمريةصسيةالشص

شهرا.31منالاخروبعضهاشمهرا

!!لىنهري!نالجضيالجزءفيعاشواالذينالبابليون

فقد.كثيرةبدائيةعملياتيمثلتقويماطوروااتوالص

منتظمة.غيرفتراتعلىسنواتهمإلىإضافياشهراأدربموا

معمتطابقايعدلمالتقويمأنفلكيوهماكتشفوعندما

فالتقويم.التقويمفيشهربإدراجمرسوماأصدروا،الفصول

متطابقايبقىالشهرفييوما03و92تبادلمنالمكون

يربطوحتى.يوما435منالمكونةالقمريةالسنةمعتقربا

ثلاثشهرأأضافوافقدالشمسيةبالسنةتقويمهمالبابلإون

تعوضولم.سنواتثمانيمنالمكونةالدورةفيمرارت

كانثمومن،المتراكمةالفروقكافيةبدقةالتعديلاتهذه

مشوشا.البابليالتقو%

تقويماتبنىمنأوليكونواأنيحتمل.المصريون

اليمانيةالشعرىأنلاحظوأفقد.رئيسيبشكلشصمميا

قبلالشرقمنللظهورتعودالكبيرالكلب*جموعةفى

أيفنااكتمنسفوااختفائها.منأش!عدةبعدالشمسنمطلو

ظهوربعدمباشرةيحدثالنيللنهرالسنوياك!يضانأن

تقويمهم،لتثبيتالحادثةهذهاستعملوا.اليمانيةالش!سى

كلشهرا12وبهايوما365منمكونةسنةإلىوتعر،عوا

إلىتضافزائدةأياموخمسةيوما،03منيتكونمنها

الباقياليومرلغالحسابفىيدخلوالملكنهم.السنةاخر

المشهورالمصرياتعالملأقوالوطبقا.تقويمهمفانحرف

المصريالتقويمفيمعروفتاريخأقدمفإن.هـبرممتدج

الحالي.نظامناحعسب..مق4236يعادل

منالأولتقويمهماستعارواأنهميبدو.الرومان

أشهر01منمكوناالمبكرالرومانيالتقويمكان.الإغريق

تجاهلواقدأنهمأيضاويبدو.أيام403سنتهموكانت

وكانتالشتاء.منتصففيتقعالتيالباقيةيوماالستين

وجونيوسوابريليسماتيوس:تدعىالعشرةالأشهر

ونوفمبروأكتوبروسبتمبروسكتليسوكونتيلس

الأولروماحاكمرومولوسأنويفترضوديسمبر.

738عامنحوالتقويمهذاأدخلمنأولهوالأسطوري

نوماالرومانيالحاكمفإن،الأجيالتناقلتهلماوطبقا.م

وقدوفبرأير،ينايرشهريللتقويمأضافقدبومبليوس

يصبحوحتىيوما.355الرومانيةالسنةذلكجعل

شهربإضافةنوماأمر،الشمسيةالسنةمعمتسقاالتقويم

وأ22وطولهمرسيدنسودعاهسنتينكلمرةالتقويمإلى

من42أو23يومبعدمرسيدنسشهرووضعيوما.23

نهايةإلىفبرأيرمنالأخيرةالأيامنقلتثمفبرايرشهر

مرسيدنس.

أيامحتىالمتراكمالخطأأدىالجوليانى.التقويم

السنةفيالخاطىءالحسابعننشأالذيقيصريوليوس

أصبحأنإلى-أحياناالزائدةالأيامإضافةوعدم-الرومانية

فحلتقريبا.أشهرثلاثةنحوالفصولعلىمتقدماالتقويم

المسمىالشهرفىالخريفوجاءسبتمبر،شهرفيالشتاء

سوسيجنس،منوبنصميحة.م،ق46عاموفييوليو.الان

فىالقمرعنالنظربغضالرومانقيصريوليوسأمر

منمكونةشمهرا21إلىالسنةوقسم.تقاويمهمحسابات

يوما.92شباط-فبرايرعدأ،بالتبادليوما13أو03

السنةبدايةنقلوقد.مشواتأرلغكليوما03ويصبح

التقويمضبطيبدأوحتىيناير.منالأولإلىمارسأولمن

نأيجب..مق46سنةبأنقيصرقضى،الفصولمع

سنةالسنةهذهالرومانويدعويوما.454تساوي

التشويش.

ليوليوستكريماكونتيلسشمهرتسميةالرومانغير

تسميةالرومانيالشيوخمجلسوأعاديوليو.فسموهقيصر

أوغسطس.للإمبراطورتكرئماأغسطسإلىسكتليسشهر

أغسطس.إلىفبرايرش!منيومانقلالأخيروهذا

منلأكثرواسعنطاقعلىالجوليانيالتقويماستعمل

مكونةالسنةأنأساسعلىوقدعملسنة..175.
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11أطولكارالأمرحقيقةفيول!ف.يويم4365من

الفرتهذاأدىوقد.الشمسيةالسنةمنتانية41ودقيقة

حدثفقد.الفصولتوارللدايةفىتدريجيتغيرإلى

.مارس11فىأم058عامالربيعيالاعتدال

التقويمأخطاءأضصحيحصمم.الجريجوريالتقويم

الفلكي!ت،بنصيحةقعملاام582عامففى.الجيوليانى

الشمسب!تالحطأعشرالثالثجريجوريصحإلبابا

بهالذيالشهرهور،صتوبرأمنأيام01لمجاسقاطوالتقويم

51فأصبح.أ!صاثوأ!يكااشومعندالمقدسةالأعيادأقل

وبهدهأكتوبر.5ي!صنأنيجبكانالذياليومأكتوبر

تاريخهفيأضالياالربيعيالاعتدالوضعأعيدالعملية

يومبإضافةالباباأمرالجوليانيالتقويمولتصحيح.الصحيح

يقبلالذيالقرنمنالنهائيةالسنةفيفبرايرشعهرإلى

و0017وليس0002و0016مثل004علىالقسمة

أضقويمافيأصسنةاب!تالفرقأصب!!وبهذا.0091و0018

مذاسسيزدادر.ثاكية62نحوالشمسيةواسشةالجريجوري

أستممسيةاأصسةالأنعاء001ك!فيثانية.53،الفرق

لالتدرلقتقصر

لالمذهبتديناكتيالأوروبيةالشعوبتبنت

احتفظتوقد.مباشرةالجريجوريالتقويمالكاثوليكي

.ام007عامحتىالجوليانيبالتقويمألمانيادولمختلف!

التقويمإلىالأمريكيةوا!سشعمراتبريطانياتحولتوقد

عامإلارومميابهتأخذوأ-ا.أم752عامالجريجوري

.أم279عامدلكتركيافعلتبينماأم189

الحالي.التقويمتبسيطإلىمسيؤدي.التقويمإصلاح

منهاكلوفيكبير.بدعممقترحةتقاويمثلاثةحطتفقد

نأكماالأ!مبوع،مننفسهاليومفىوالسنينالشهورتبدأ

متساوية.تقريباأومت!ساويةممتكونالشهورأيامعدد

فيشهراعشربثلاثةشهراعشرالثلاثةتقويموميزودنا

الديالزائدالشهرومميوضعتماما.أسابيع4منهاكل

آخرفيمحيكونالذيالسنةيومأمايوليو.قبلسوليدعى

يوميضاف.معينشهرإلىأوأممبوعإلىينتميفلنأحامأ

يوليو.أقبلمباشرةمنواتأربمكلمرةالكبيسةالسنة

ولكنقليلاالدائمالتقويمعنالعالمىالتقويمويختلف!

بالإضافةيوما،31أو03طولهاشهرا،21فيهمنهماكلا

كلفيكبيسيسنةويوم،عامكلنهايةفيمشوييومإلى

.مشواتأربع

الموعوعةفيصلةذاتمقالات

لسوعالأا

ا!حريااضقويما

ا!صيسهاالمسة

اكاهـا

القمر

شعب،ياالما

لوقتا

ليوما

(.ا!لى)التقويمالسنويالتقويمانظر:.الصيئيالدقويم

ا!د(.)التقويمالسنويالتقويمانظر:.العيريالدكويم

يختصمجالالعظامتقويمطب.طب،العظاملقويم

بمهاميقومإذ،الجسمفيأ!يكلياالعضليالجهازبمعالجة

فيمامترابطةالجسمأجهزةجميعأنأساسعلىعلاحه

فييؤثرالجسمأجزاءأحديصيبالذيوالمرض.بينها

عموما--الإنسانيعالجأنينبغىولذاالأخرىالأجزاءا

أهميةعلىالعظامتقويمطبويؤكد.الوقائيةبامعالجة

الهيكلى.العفلىالجهاز

والأوتاروالعظامالعضلاتمنالجهازهذاويتألف

بينها.تصلأضياوالأرلطة

جمئجوانبالعظامتقويمطباسمتحتويندرج

حيث.الطيةالاحتصاصاتمختل!وتشمل،الطب

الحديث،الطبخطواتحميعالعظاممقومويستخدم

والنفسيةوالصيدلانيةأضحصينيةواوالجراحيةأطبيةأ

أصحية.وا

وزنمن%06الهيكليالعضلىالحهازيش!ص!!

لهالتقويمطبفإنجدأ،حسبيراالجهازهذاكانولماالجسما.

.الأخرىالجسمبأجوةجداومهمةمتشابكةعلاقات

الأمراضمنبالعديدالهيكليالعضليالحهازيتأثروقد

أجهزةفىالإصابةمنيزيدأنيمكنبدورهوهو،الباطنية

والجهازالدوريالجهازذأسكفيبما،الأخرىالبدن

تقويمجهازاستخدامعلىمدربونالتقويموأطباء.العصبى

ذلكيكونعندما،والمعالجةللتشخيصكأداةيدوياالعظام

بوضوحهياليدويةالشقويميةالمعالجةهذهمثلملائما.

.العظامتقويممدخلمنوالمرضالصحةلعلاجأسلوب

أندروهوالعظامتقويمطبمضسعم!.تماريخيةنبذة

أعلنلقد.الطبمهنةمارسأمريكيوهوست!!،تيلور

عامفيالعظامتقويملنظامالأساسيةالمبادئممتيل

،العظاملتقويمكليةأولنظمام298عاموفي.أم874

الأمريكية.مونتانابولايةكيركسفيل،مديسةفيأقيمت

ا!ن(.)التقويمالسنويالتقويمانظر:.القبطيالتقويم

التقو!يمأيضاعليهيطلققمريتقويمالهجرياوويم

قمريةسنةيستعملونالإسلامقبلالعربوكان.الإسلامي

أنحاءفيالعربكليكنلملكنالعصور.أقدممنذ

الوقتلقياسيعتمدونهمحددتقويمعلىمجمعيزالجزيرة

والتوارلإلتىالمعاييرأنكما.أحداثهملتأريخأو()الزمن

منالرغموعلى،الدائمللتغييرتخضعكانتاتبعوها

شمهورهموبنواالقمريالتقويمعرفواأنهماإلااختلافاتهم



-الانالحالهوكما-القمريةالسنةكانت.أساسهعلى

إلىالهلالرؤيةمنمبدؤهايضبطشهرا،21منتتكوان

القتالعنفيهايقعدونكانواأشهرامنهاوجعلواثانيا.رؤيته

،المحرمبمالحجةذوبمالقعدةذوانظر:.الحرمالأشهرسمواما

التنقل،فيالأمنتعطهمالأشهرهذهوكانترجب،.

وغيرهما،المجازوذيعكاظفيالشهيرةأسواقهمفيقبمون

وقماالإغاراتمنأمنفيالكعبةإلىيحجونكانواكما

الأشهر،هذهبتثبيتملتزمينيكونوالمأنهمإلا.الطرريئ

نإفحيثبعفالشهور.علىتغييرمنأدخلوهلمان!ا

عمدوافقد،الأربعةالسنةفصولمعتتفقلاالقمريةالسنة

مكانهويحرموا،الأربعةالشهورهذهمنشهرأيحلواانأإلى

ولم.التأجيلأيالنسىءالعمليةهذهوتسمىآخر،شهرا

هناككانلكن،اتفقكيفماجزافايتخذالقرارذلكيكن

وأ،النسأةعليهميطلقالعملبهذامكلفونأشمضاص

الطبيسمنوكان.العلمفيالزاخرةالبحارأيالقلااس!بم

منكانكماالنسىء،لهذانتيجةحالعلىالتقويميثبتألا

سمىمنالعربفمنالشهوربمأسماءتتغيرأنأيضا!يالطب

إلىصفراأخرمنومنهم،المحرمصفراوسمىصفراالمحرم

النظامهذاأنإلاوهكذا.،يليهماإلىوربيعاالأولربيع

.الهجرةمنالعاشرةالسنةفىحرم

مبدأللعربيكنلم.يؤرخونالعربكان"كيف

تقويمهميغنهمولم،الإسلامقبلبهيؤرخونموحدثابت

ومن.آنذاكلهمالمجاورةالمتحضرةالأمتقاويمولاالقمري

ذلكومن،الكبيرةالأحداثببعضأرخواقدأنهمالمعلوم

السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمزمنالكعبةبناءتأريشأ

نحولحيبنعمروبرئاسةوأرخوا.،.مق1855عامنحو

نحولؤيبنكعبمثلمنهمالعظماءوبوفاةم،026عام

وبعدهالإسلامقبلالشهورأسماء

!شخدمهاالتحهور

تمودقو.أ

(الأردي)رواية

-جبمم

-جرمم

مافىرمد

!!مدر

!!بر

!!بل

-هاءمم

دبخر

دابر

-جفل

!سبل

مستحدمةكانتشهور

الإسلاممحيءقبل

البيرودي()رواية

المؤتمر

حوان

بصان/صوان

رنىاحمين/حنتم

صملأا

لدعا

طللاافقنا

وغل/علوا

رنةاهواع

برك
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سنةنحوأشهرهاوهوالفيلوبعامالغدر،وبعام،م06سنة

نحوالحرمالأشهرفيوقعتالتيالفجاروبحرب،م571

أرخوأكما،م506عامالكعبةتجديدوبتاريخ،م585

،البسوسحربمثلالعربأيامسمموهاالتيبالحروب

لموبالطبع.والخزرجالأوسوحربوالغبراء،وداحص!

اختلففقد؟العربسائرلدىمطردامبدأذلكيكن

،والجنوبالشمالفيمواطنهمباختلافلديهمالتاريخ

بينالخلافكانبل،مستعربةأوعاربةعرباكانواإذاوما

لمالجاهليةفيعرفالذيالقمريفالتقويملذا.القبائل

الناسحياةفيومنتظماالنفوسمنمتمكناتقويمايكن

وتأريخهاالأحداثتسجيلفىعليهيعولبحيث

.باطمئنان

لجط،الرسولعهدفىالإسلاميةالدولةقياموعقب

أنهإلا،الحجةبذيوتنتهيبالمحرمتبدأالقمريةالسنةظلت

المسلمينأننجدلذابممنهتنطلقثابتمبدأللسنينيعينلم

وقعتالتيالحوادثأشهرأسماءالسنواتهذهأعطوا

يلي:كماالسنواتسميتفقدفيها.

إلىمكةمنبالهجرةالإذنأي؟الإذنسنةالأولى

المدينة.

المشركين.بقتالالأمرأيالأمر،سنةالثانية

غزوةعقبالذنوبتكفيرأيبمالتمحيصسنةالثالثة

آمنواالذينالله)وليمحص:تعالىلقولهأحد

.141:عمرانآل*!الكافرينويمحق

منالشملوجمعالاتفاقومعناها،الترفئةسنةالرابعة

بينهم.أصلحإذا:القومبينرفأ

وزلزالهمالمؤمنينابتلاءإلىإشارة،الزلزالسنةالخامسة

.الخندقغزوةفي

مستحدمةكانتشهور

ال!!علاممحيءقمل

(المسعودي)رواية

ثقيلى

طليق

سماح

أممع

أحلك

ممسع

هرابى

برط

حرف

نس!

اهسهتخدمةالشهور

م214عاممند

محرم

صفر

الأولربيع

الآخرربيع

الأولىحمادى

الاحرةحمادى

رج!

شعبان

رمضان

شوال

لقعدةاوذ

لحجةاوذ
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)لاالكريمةالايةإلىإشارةالا!متئناس؟سنةالسادسة

وتسلمواتستأنسواحتىبيوتكمغيربيوتاتدخلوا

.72اسوراأهلها!على

أمخلبةواخيبرفتحفيهاحالىو،الاستغلا!لمشةالسابعة

اليهود.على

كانوفيهاأيضئا،الفتحمنةوهيالامشواء،مشةافما!ة

مكة.فتح

فيالمشرمنورسمولهاللهبراءةأي،البراءة!شةالتاسعة

عنالمتخلفينمنالبراءةأوالأكبر.الحجيوم

لقدومالوفود!شةأيضاوهي.تبوكيومالجهاد

إسلامهما.معلنينوفوداالعربأفواج

.الوداعحجةسنةأي،الوداعسنةالعاشرة

أسشواتايسمونالمسلمونظ!!.الهجريالتقويمقصه

أبيخلافةفيذكرهتقدممانحوعلىمحتلفةبمسميات

؟الطاعونعامعنفسممععمر،خلافةمنوسنواتبكر،

السنةفىنجدألناإلا،الرمادةوعام،عمواسطاعونأي

موسىأبىصتأسةرسا!الخصاأبنعمرحلافةمنالثالثة

أميرمنيأتيساإله"شيهايقوأ!البصرةعلىعاملهالأشعري

حضاباقرأناوقد،نعملأيعلىندريفلا،كتبالمؤمنين

".الماضيأمفيهنحنأسذياأهوندريفلا،شعبانمحله

الأمر،هذافيأطتداولالصحابةأكابرعمرجمععندها

عاممنالآحرةجمادى02الأربعاءيومفيذلكوكان

الإسلامي.تللتأرمبدأاختيارضرورةإلىوانتهواهـ.أ7

كل!!،النبيبمولدالأخذرأىمنفمنهمالاراء،وتباينت

بتقويمالعملرأىمنومنهما،لبعثتهالبدءرأىمنومنهم

علىالمطافنهايةشيا!متقرالرأيلكن.الرومأوالفرس

منمبدئهبجع!!أشارالذيطالبأبيبنعليبرأيالأحذ

برأيوكذلك،المدينةإلىمكةمنعثهعرالرسولهجرةلدن

التاريخمبتدأهوالمحرمي!صنأنأشارالذيعفانبنعثمان

قبلمنالعربيالتقويمفيللسنةبدايةكانلأنهالإسلامي

.ال!سلام

كل!!الرسولفيهاهاجرالتيالسنةمنالمحرمأولاتخذ

تبدألمالهجرةأنمنالرغمعلى،الإسلاميللتاريخمبدأ

صفر،شهرأواخرفيبدأتإنما،اليومذلكفيتنتهولم

منالثامنالاثنينيومالمدينةمشارفكل!!الرسولووصل

.الأولربيعمن21الجمعةيومالمدينةدخلثمالالأرربيع

قامالنصرانيأضقويمانجدإذ،بدعةالاختيارهذايكنلم

عليهعيسىالمسيحولدحيثبمأطريقةاهذهمثلعلى

السابقينايرمنولالأاختيرلكنديسمبر25فيالسلام

ينايرلأنذلكبمالميلاديةللسنةمبدا-اللاحقوليس-له

التقويمبدايةوتوافققبل.منالرومانعندللسن!تمبدأكان

.م622عاميوليومن61الجمعةيومالهجري

العربكان.وبعدهالإسلامقبلالشهورأسماء

التيالمدةهوالقمريوالشهر،الإسلامقبلبالقمريوقتون

منعادةوتقاس.الأرضحولكاملةدورةالقمرفيهايت!

بوقوعالمولدويتعينالقمر.انظر:.التاليمولدهإلىمولده

العربأعطى.مستقيمخطفيوالشمسالأرضدينأ!مرا

نستخدمهاالتيغيرللشهورخاصةأسماءالإسلامقب!

علىيستقرواأنقبلمنهاسلاسلثلاتواستحدموا.أ،ن1

ال!ن.لهاالمعروفةالأسماءا

المسعوديأوردهاالتيالأسماءمعظماأنالواضحمن

بل،عربيةمعانلهاليس(الجدول)انظرالثالثةالقائمةفي

استخدمهاالتيالأولىالقائمةأما.ضبطهيتعذربعضهاإن

إنمااستخدموها،التيالوحيدةهىتكنفلمالثموديون

ظلفىاعتمدوهاأخرىشهورأسماءمعهاامشخدموا

ديمربشهرسنتهميبدأونوكانوا،الشمسيةبالسنةأخذهم

ظهورقبلماإلىوذلك،رمضانشهريوافهتأسديا

.ال!سلام

استقرتفقد،الآننستخدمهااشتيأصشهوراأما

الأرجح.علىالميلاديالحامسالقردمستهلكهماأسماؤها

الخامسالجدمرةبنكعبسماهامناولإنويقال

تدلأشهرخمسةفيهاالعربجعلوقدعيئسر.للرسول

تعدلمعليهادلالتهاكانتوإن،الفصولعلىأسماؤها

لمجفقلاالقمريالتقويملأنذلك،الآننعرفهاكماقائمة

علىسنة33كلفىواحدةمرةإلاالشمسيأخقويمامع

ولا،الصيففصلفيدائمايقعلافرمضان.التقريبوجه

يأالرمضعاءبممناسمهاشتقفرمضانالشتاء.فىالجماديان

لأنهماكذلكسمياوالاخرةالأولىوحمادىالحر،اشتداد

لأنهومحرم،المياهفيهجمدتوقتفيالشتاءفيحلا

تخلوكانتالديارلأنوصفر،الأربعةالحرمالاشهرأحد

ومعنى؟المحرمبعدالحربإلىلخروجهمأهلهامنفيه

لأنهماوالثانيالأولالربيعانوسمي.خلتالدارأصفرت

الموقرالشهرأيورجب.التسميةالربئوقتفيوقعا

الأشمهرمنفهوفيه،القتالبتركيعظمونهكانوالأنهم

وسميوخافه.عظمهأيالشىءرجبويقال،الحرم

بعدللإغاراتفيهتتشعبكانتالقبائلد!نشعبان

فيهتشولكانتالإبللأنوشوال،رجبفيقعودهم

عنفيهلقعودهمالقعدةوذو،للقاعطلباترفعهاأيبأذنابها

الذيالحجةذووكذلك،الحرمالأشهرأحدفهوالقتال

الشهورهذهمنشهرولكل.الحجإقامتهمم!اسمهأخذ

الموسوعة.هذهفىمقالة

عنداليوميبدأ.وبعدهالإسلامقبلالأسبوعأيام

فليلهبمالتاليغروبهاإلىويمتدالشم!م!غروبمنالعرب

طلوعمنفيبدأالفقهاءعندالشرعياليومأما.نهارهسابق
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عنداليومويبدأ.الشمسغروبإلىالصادقالفرص

التالى،الليلنصفإلىويمتدالليلنصفمنالأورزبيين

ويحعسبالشمسغروبمنيبدأالعبريالتقويمفيواليوم

الشهورتعستندوبينمامساء.السادسةالساعةمنعادة

بأيامهالأممبوعأنإلا،طبيعيةأوفلكيةظواهرإلىموالأب

عندسواءطبيعيةأوسماويةظاهرةأيإلىيستندلاالسب!ة

عرفهوضعيمفهومالأسبوعإنبل،غيرهمأوالعر!ب

الالمسبوعأيامعلىالعربأط!قوقد.القدممنذنالإنىط

)الأول(؟الأحديومسموافقدحالئانعرفهاالتيغيرأسماء

منمشتق(،)الأهونوالاثنين،لديهمالأيامأعدادأوللأنه

والأربعاءالعدد،بهجبرلأنه)جبار(والثلاثاء،الهوينى

والخميس،دبرهجاءأيالعددبهجبرمادبرلأنه)دبار(،

)العروبة(بموالجمعة،لبركتهبهيؤنسلأنه)مؤنعمئا(؟سمو!

والسبت،أبانأيأعربقولهممنالبيناليوموم!،5

منوأظهرتهاستخرجتهإذاالشيءشرتمن)شيار(بم

الاتيين:البيتينفيالذبيانيالنابغةجمعهاوقد4.مكاق

يومىوأنأعيت!أنأؤمل

جبارأولأهونأولأول

أفتهفإندبارالتاليأو

شيارأوعروبةأوفمؤنس

علىالإسلامفيالاسمهذاأخذفقدالجمعةيوماما

وهو.للصلاةفيهالناسلاجتماعبذلكوسمى،الرابرح

أما.بالسبتأسبوعهميبدأونثمالمسل!ن،لدىراحةيوم

ويبدأون،لديهمالمقدساليومهوالأحدفيوم،رىالنص!

فيراحتهميوميتخذونواليهود.بالاثنينالأهـبوع

يقدسونالإغريقوكانبالأحد.الأسبوعويبدأون،البمت

وقدسالثلاثاء،يومالفرسقدسكما،الاثنينيوم

قدماءقدممهفقدالخميسأماالأربعاء،يومالأثوريون

والهنود.يينالمصر

الجمعةيوميسوىالأسبوعلأيامذكرالقرآنفييرد31

اليوموأنه،الجمعةيومبفضلالأحاديثووردت.وابىت

فيهطلعتيومخيروأنه،السلامعليهادمفيهخلقالذي

والخميسالاثنينيوميأنكما.الساعةتقوموفيهالشمس

لحديثبعضهمويصومهاالمسلمونبهايهتمالتيالأياممن

اثنينيومكلفيتعالىاللهعلىتعرضالأعمالإن)

يومالأحديومأنالصحابةأحدعنرويوكما(.وخميس

وأن.فيهالخلقبدأوتعالىسمبحانهاللهلأنذلكوبناءبمغرس

والثلاثاء.للتجارةفيهسافرشعيبالأنوتجارةسفريوح!الاثنين

الحجامةأرادفمنلذا،فيهحاضتحواءلانبمدميوم

يوموالأربعاء،.هابيلأخاهقابيلقتلوفيه،فيهفليحتجم

.فرعونوأغرقوثمودعادافيهاللهأهلكوقدوعطاءأخذ

إبراهيمفيهدخلفقد؟السلطانعلىدخوليوموالخميص!

فالأنبياء،تزويجيوموالجمعةالنمرود.علىالسلامعليه

الجمعة.يومويخطبونينكحونكانواالسلامعليهم

فيهمكرتقريشاإنحيثوخديعةمكريوموالسبت

ظ!!.الرسولقتلعلىوإجماعهاالندوةدارفىباجتماعها

الموسوعة.هذهفيمقالةالأسبوعأياممنيومولكل

دإعطاءالعربيكتفلموالنهار.الليلساعاتأسماء

الليلمنكلاقسموابل،الأسبوعأياممنيوملكلأسماء

مستوية،ليمستزمانيةساعةعشرةاثنتيإلىوالنهار

الأسماءهذهواختلفتخاصا.اسماساعةلكلووضعوا

الليل:لساعاتأشهرهاومن،والمكانالزمانباختلاف

والثالثة،الغسقوالثانية،الشفقأوالشاهدالأولىالساعة

الموهن،والخامسة،السدفةأوالفحمةوالرابعة،العتمة

الزلفة،أوالجوشنوالسابعة،الزلةأوالقطعوالسادسة

السحر،أوالتباشميروالتاسعةالبهرةأوالهتكةوالثامنة

الصبحعشرةوالحادية،الكاذبأوالأولالفجروالعاشرة

الأبيضالخيطيتبينطلوعهومعبمالصادقأوالثانيالفجرأو

وأالمعترضهيعشرةالثانيةوالساعةالأسود،الخيطمن

ال!سفار

والثانيةالبكور،أوالذرورفالأولىالنهار،ساعاتأما

والرابعةالغدو،أوالضحىوالثالثة،الشروقأوالبزوغ

إندونيسيا.أهلعلىرؤيتهوتتعذر،مكةأهليراهيكادلابينماالقمرالرباطأهليرى
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وأالزوالأسسادسةوا،الهاجرةوالخامسةالرآد،أوالغزالة

وأالعصروالثامنة،الرواحأوالدلوكوالسابعة،الظهيرة

وأالصبوبوالعاشرةالقصر،أوالأصيلوالتاسعة،البهرة

عشرةوالثانية،العشىأوالحدورعشرةوالحاديةالطفل

والسرأر.المحاقالشهرمنليلةلآخرويقال.الغروب

تقويماالقمرمنتتخذكثيرةأمهناك.القمريالشهر

وبلادوالصينيونواليهودالهنودذلكمنشهورهابملحساب

اعتماداالعالمأمأشهرهمالعربأنإلا.القديمةفارس

.الانحتىتاريخهمبدءمنذتقويمهمفيالقمرعلى

عامنبدءاوايلاديالهجريالتقويمينمبدأبينيوفقجدوليلىفيما

كاملةدورةالقمرفيهايتمالتيالمدةهوالقمريوالشهر

التالي.مولدهإلىمولدهمنعادةوتقاسبمال!رضحول

الأرضبنالقمربوقوعالمولدهذايتعينالقمر.انظر:

عندوشعين،الناسبعضعندمستقيمخطفيوالشمس

غروببعدمولدهعقببصريةرؤيةالهلالبرؤيةآخرين

عندالقمريالشهرفابتداءذلكأجلمن.الشمس

تحديدفىالخلافهذأوينحصر،فيهمختلفأمرالمسلمين

التحديدفىخلافيوجدلالكن،الهلالرؤيةمعنى

أربعةأوجهفىينحصرالخلافهذاالشهر.كمبدأأغلكيا

.م2221حتىأ399منأيهـ،0164عامحتى4141م



القمريوالشهر(،)الحقيقىالقمريلشهرا:هي

لشهروا،(حىلاصطلا)االقمري!سهصوا،(وسطيا)

.()الشرعييلقمرا

ثابتة،محددةزمنيةفترةالحقيقىالقمريللشهرإيعست

الشهوربعضفيساعة91ويوما92بينفترتهوح301بل

الوسطىالشهرأما.أخرىشهورفىساعاتوهيوما92و

12ويوما92ومقدارهاالشهورلكلثابتةالزمنيةفمد"نه

تكونالاصطلاحىوالشهر.ثوان3ودقيقة44وساء4

الهـاللأ

98الهجريالتقويم

،الأولربيع،المحرموهييوما،03فيهالفرديةالأشهر

تكونبينما،القعدةذو،رمضان،رجب،الأولىجمادى

الاخر،ربيعصفر،وهييوفا،92الزوجيةالشهور

يضافأنهإلا،الحجةذو،شوال،شعبان،الاخرةجمادى

يوما.03فيصيرالكبيسةالسنةفيالحجةذيإلىيوم

انظر:،الكبيسةالقمريةالهجريةالسنواتعنالمزيدلمعرفة

المقالةهذافيوالميلاديالهجريالتقويمينبيننوفقكيف

للهلالالبصريةبالرؤيةفيبدأالشرعىالشهرأمانفسها.

ا-السبت

ربعاءلأاهـ=

الأحد-ب

الحميس-و

لاتينا=خ

لجمعةا=ز

د=الثلاكاناء
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سالرؤيةكذلكينتهىر،الشمسغروبعقبالجديد

الشهروأيام.الشمسغروبلعدالتاليأطهلاأ!البصرية

وأ92إمافهيانثوأودقايتأوساعاتبهاليسأ!شرعيا

الشرعيالشهرلدايةفىأحبرةاأنهذايتضئمنيوما.03

علىتبرهنأدلةمنمقامهايقومماأو،البصريةالرؤيةهي

مثلا.الغيمبوحودالرؤيةهذهتعذرتإذاذلك

بينالخلافأنالشأنهدافيالمتخصصونيرى

فالرؤية،الإسلاميالعال!ارقعةاتساعإلىيرجعالمسلمين

الإسلاميةقطارالأتحعللانظرهمافيالصحيحةالشرعية

رمضانشهريكبدايةالعباداتمواقيتفيتتضارب

لحظةفىتحدثبالقمرالشمساقترانوحالةمثلا،وشوال

فىاحذاوالحت!يقيأ!شهراتعي!تأمريجعلمماواحدةزمنية

ح!ذلكي!ضنأ،أ!شممص!اغروبأنإلا،الأرضابقاعكل

يختلفبذار،الاشات-أسرالمطاباختلافمرتبطلأنه

فيأطحظةانفسفيأ!مراموأ!دمنالرغمعلىالمسلمون

لأهلتتيسربينماالشرقفيرؤيتهوتتعذر،العالمأنحاءكل

يرىفبينماالشمصر،ذهـصعنالقمرلارتفاعنظراالغرب

رؤيتهتتعذرر،م!صةأه!يراهيكادلاالقمر،الرباطأهل

إندونيسيا.أهلعلى

مح!-اثابتنظامالهجريةللشهورالقمر.منازل

وتعالىلمسبحانهاللهمنبتقديرمنازلهفىالقمربسيرمرتبط

ة-!!القديمكالعرجونعادحتىمنارلقدرناهوالقمر)

برجك!!والبر:ح،تتخلى!نجومصورهيوالمنازل36.

بدقةأخجوماهدهب!تأغمراينتقلوثلثا.منزلتينيحوي

كلينزلأنهأي"أضقريباوجهعلىدرجة821.بمقدار

بعدالأصلىموقعهإلىويعود،أطنازلاهذهمنمنزلةفيليلة

وأيوما،92الشهركانإذا28ليلةيستترثممنزأ،،28

الذيهو)الايةولعليوما.03الشهركانإذا92ليلة

عددلتعلموامنازلوقدرهنوراوالقمرضياءالشمسجعل

المسلم!تجعلتالتيهي.ه:يوس!والحسابالسنين

منتقويمهمافيللزمانمقياساالقمربجعليتمسكون

.المقدرةالمنارلهذهخلاا!

تزالوماالقدممنذأسماءالمنازلهدهالعربأعطى

فيطفيفتعدي!!معاليومحتىالأسماءبهذهتعرف

الهقعة،،الدبرانالثريا،،البطين،الشرطان:وهيبعضها

فة،لصرا،برةش1،لجثهةا،فلطرا،ةلنثرا،راعلذا،لهنعةا

لشولة،ا،لقلبا،كليلل!ا،نابالزا،لغفرا،كلسماا،لعواا

سععد،لسعوداسعد،بلعسعد،بحالذاسعد،ةلبلدا،ئمالنعا

تدرجومعالرشاء.المؤخر،الفرع،المقدمالفرع،الأخبية

نذكرعديدةأسماءلهأعورفقدالمنازلهذهفيالقمر

البدر،الباهر،والقمر،والرمد،،أطالعوا،الهلالمنها

،والزبرقانونمير،،صالوبا،سقلغاا،الجلم،الطوس

،رلسنماا،لزمهريرا،صبرلأا،حورلباا!ضحلواا،لنشقوا

خير،وذ،وزريق،ويسوأ،وطويس،لسهرةوا،هورأصساا

سمير.و،أحقيبشا

تاريخيةنبذة

أبوالقدماءمنالتقاويمموضوعفىكتبمنأبرزمن

الخاليةالقرونعنالباقيةالاثارفيالبيرونياشيحان

والمسعوديانحصص،فيسيدةوابن،المسعوديوالقانون

الأعشىعبحفيأغفقشنديوا،الذهبمروجفي

الأربنهايةفيوالنويري.والأمكنةالأزمنةفيوالمرزوقي

التاريخ.علمفيالشماريخلعنوالىرسالةفيأصيوطيوا

تنتظرالتيالخطوطةاشلحمائلمنكبيرعدديوجدحصما

العالم.أنحاءشتىفيالمكتباتشيمبثوثةأضحقية!ا

الجداولالتقويمموضوعمعالجةصىالبارزةالجهودمن

السنةوتتناول،والميلاديالهجريالتقويمينب!تالمقارنة

باليومالميلاديةالسنينمنيوافقهاومابدئها،منذالهجرية

هذهأشهرومن.الكبيسةالسنواتإلىالإشارةمعوالشهر

بنشرهوقاموستنفلد،الألمانيالمستشرقوضعهماالجداول

كاتنوزوضعهالذيالجدوليليه،أم854سنةكيبزجفى

فائدةأعمالأولأنإلا،أم459عامالرباطفينشرهالذي

هذهومنهـ.أ005سنةحتىالفترةيغطيإذأجلاوأطول

،أم008عامصليبيروفائيلأغساوضعهمالالحدار

الهجريةالحساباتجميعلمعرفةشاملاحدوالأوتحضمن

تمييزمعشوكلابتداءومعرفةأ!مراقاعدةواستخراخ

هـحتى7921سنةمنابتداءوذلك،الحسينمنأحجيسا

للكتابةمصراعيهعلىالبابفتحثمأهـ.694مشة

أمسعلىتقومالتىوالتقاويمالمواقيتعلمفيالمتخصصمة

سابقتها.منوإقناعادقةأكثرعلمية

والجداولالتقاويموضععلىأجحاثةاجهودتقتصرلم

علىالإصلاحاتبعضإدخالإلىعمدوابل،فحسب

.الأحيانبعضفىجديدةتقاويماقترحواإنهمبل.التقاويم

الهجريالتاريخبينالتوفيقعلىمنصباهمهماجلوكان

محاولاتمن.الشمسيالميلاديوالتاريخالقمري

نقلفقدالمعتضدبمباصلاحالتاريخفيسميماالإصلاح

مطالبةالفرسالحكامعادةمنكانأنهالبيرونيأبوالريحان

آنذاكيستخدمونوكانواالنيروز،إبانفيلالخراجرعيتهم

علىأبقوابلادهمالمسلمونفتحولما.الكبيسةعيرأصشينا

بنهشامعهدفيبالخطأشعروادهاقنتهملكن.النظامهذا

الحصاد،وقتغيروقتفىيأتيالسيروزصارإذعبدالملك

يكونأنخشيهشامالكنشهراالنيروزيؤخرواأنفأرادوا

إلىيجبهمفلمالشرعفيعغهالمنهيأخسيءاقبيلمنذلك

ولما.يفلحواولمالرشيدهارونزمنالكرةوأعادوا،طلبهم
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أخرقانوناأصدرالمتوكلزمنالصددهذافيالخوضكثر

إلىالأوامروأرسلتيونيو،71فىثابتاوجعلها!نيروزفيه

نأقبلقتلالمتوكلأنإلاهـ.432سنةألمحرمفيالافاؤ،

بنأحمدباللهالمعتضدبعدهبالأمرفقامبه،امرمالهيتم

التعديلهذافسميوأنفذهالمتوكلفعلهمافاحتذى،طلحة

التيالجهودبنومن.باللهالمعتضدإصلاحباسمالتقويمفي

بكوفقيحسنمحاولةجديدةبتقاويمالعملأقتر-خت

القولميم.الملنهاجتقويمكتابههـفيأ346عامالدمتصقي

شممسيةهجريةبسنةالعملالمفتوحالتقويمهذافيواتخذ.

هذالشهوراختاروقدقباء.مسجدتأمميسيوممبدؤها

علىإماقديماتطلقهاالعربكانتعربيةأسماءالتقو:بم

ووسمي،،الأوليللشهرخرفي:وهىمواسمهاأوشهورها

وربعي،،ورنة،وملحان،وشيبانالشتاء،صدروهووبرك

لسبعةاوجعل.وبخباخجر،واجر،ونا،تقوناء،فمبلدوا

والخمسة،التعاقبعلىيوما03منهاكلاالأولىالأشهص

الستةتكونالكبيسةالسنةوفييوما،31الأخيرةالأش!ر

31.الأخيرةوالستة03اللأولر،

وأتخذتالفارسيالتقويماعتمادعنإيرانكاتدلت

.أم789أغسطس!28فيالهجريبالتقويمالع!ل

الفارسيالتقويمحعسب2537السنةمنبذلكوانت!لت

التقويمبتعديلقامتفقدليبياأماهـ.أ893المشةإلى

وتركت،أم979عاممنفبرايرشهرفينفسهاله!ري

تلكفكانتعديطبمالرسولبوفاةوأرخت،بالهجرةالتاربلح

للسنةالموافقة!يمات!الرسولوفاةمن1388سنةهيالسنة

التقويمين.بينسنواتعشربفارقأي؟للهجرة9913

من.والميلاديالهجريالتقويمينبيننوفقا!يف

ويقارنهالقمريالهجريالتقويمالشخصيربطأنالمفيد(

الفردتزويدشمأنهمنوذلك.الشمسىالميلادييمبالتقم

مالأحداثمطابقةحولالمعلوماتمنوأفرةبحكلميلة

والمحاصيل،،الزراعيةوالدورات،والمناخ،السنةفص.ل

لهايكونالشالكبارالأحداثمنذلكوغيروالفيرنسانات

العكعر.أوهجريتوقيتلهاوليس،ميلادي،توقيت

!شة،622الميلاديةوالسنةالهجريةالسنةبينأغرقأ

القمريةفالسنةبمرويدارويدايتضاءلالفرقهذاأنإلا

والسنة،ثانية36ودقيقة48وساعات8ويوما435

9،وهدقائق9وساعات6ويوما365طولهامميةالشص

يوما21أو11أو01بينهماالفرقيكونذلكعلىبمثانية

كلتاهماأوإحداهماكانتإذاماعلىذلكتفويتو

23تعادلهجريةسنة33كلأنذلكمنيتضح4.كبيعى

شفقلاوعليهالتحديد،لاالتقريبوجهعلىيهلادية5سنة

سنة33كلإلاالشمسيةالسنةوأولالقمريةالسنةأول

أيضا.التقريبوجهعلى،واحدةمرة

هجرية-سنة03كلفييجعلوأأنعلىالعلماءاتفق

علىتحتويكبيسةسنة11-الهجرةسنةمنابتداء

ترتب.الحجةذيإلىالزائداليومويضافيوما،355

،2،5،701،:كالتاليسنة03خلالالكبيسةالسنين

السنةولمعرفة.13،61،81،12،42،26،92

الباقيكانفإذا03،علىالسنةتقسمالبسيطةمنالكبيسة

صارتوإلاكبيسةالسنةصارتالمذكورةالأعدادأحد

لأنكبيسةهـسنة1417سنةالمثالسبيلفعلى.بسيطة

يذأيامعدديكونلذابم7والباقي4171-03-47

سنةأمايوما.92منبدلآيوما03السنةتلكفيالحجة

بينمنليسوهوأالقسمةباقيلأناهـفبسيطة042

.المذكورةأل!رقام

نقومبممعلومةميلاديةلسنةالموافقةالهجريةالسنةلمعرفة

الهجريةالسنةأنأساسعلىالميلاديةاسشةمن622بطرح

بعديتبقىومايوليو.16الجمعةيومفيم622عامبدأت

،الهجرةمنذانصرمتالتيالميلاديةالسنينعدديكونذلك

سنة33كللأن32علىالناتجونقسم833ونضربه

على.التقريبوجهعلىميلاديةمشة32تعادلهجرية

:أم089لعامالموافقةالهجريةالسنةما:المثالسبيل

هـ0014=!اب!*-0891622

هجريةلسنةالموافقةالميلاديةالسنةمعرفةأردناوإذا

النابخونقسم32*الهجريةالسنةنضربلدينامعلومة

ماالمثالسبيلعلى.النابخإلى622نضيفثم33على

هـ:0011لعامالموافقةالميلاديةالسنة

.م+622-1688ص!ئا*0011

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القمرالكبيسةالسنةالأسبوع

النبويةالهجرةالشمسالاعتدال

الوقتالشصلتقويما

اليومالعامالمسويالتقويم

.السنويالتقويمانظر:.اليهوديالتقويم

تقىالجماعيدى،انظر:الجماعيلي.الدينتثي

الدين.

الدين.تقي،السبكيانظر:.السبكيالدينئقي

-4091اهـ،38.ا-)322سعيد،الدينتقي

ساخر،الكلمةثاقبلبنانيوصحفيأديبام(.069

.الأسلوب

فيالأمريكيةالجامعةوفيفيهاودرس،بعقلينفىولد

بعضوفيالبرقجريدةفيمحرراأمرهأولعمل.بيروت
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والصحفيالأدبينجمهسطعثم.ودمشقبيروتصح!

أم(.1429)239الوثقىالعروةتحريررأسحين

أم(؟29)4المحاميلولابروايتيالمسرحيةكتاباتهبدأ

بأعمالوقامالفلبينإلىسافرثمأم(،)259الأمرقفى

الكتابة.مزاولةعنحلالهاينقط!لم،تحارية

وتوزع،والسيا!ميةالأدبيةاأ!ةوالمقاالقصيرةالقصةكتب

الميادمنها،صحفعدةعلىوالصحفيالأدبىإنتاجه

.والمجلاتالصحفمنوغيرهماوالبناء

ثمالأدبيانشاطهاص!!وراء،489عاملبنانإلىعاد

(أم)959!وأ!مبياوام()589الم!صعميكبينشنقلأخذ

إترها.علىتوفيقلبيةنوبةفاجأتهحيث

المنبوذأم(،)489الكافورغابة:مؤلفاتهمن

والتنينأناأم(بم)569البحريةغبارأم(؟)539

أم(.619)

9123هـ،725-)636الصائغالدينتقي

برعلىبنأءتعبدالخابنأحمدبنمحمدأم(.325

المصريأصائغاعبداللهأبوارريناتقىالشيخم!شبنسالم

كان.عصرهفىأجارزينأالإسلامعلماءأحد،الشافعي

الإقراء.علىصابرامحرراعدلآثقةنقالاأستاذاإماما

للإقراءجلس.مروياتهوكثرةسندهلعلوعليهالناسازدحما

ليلاالإقراءولازم،العتيقوالجامعبمصرالطيبرسيةبمدرسة

لايحصون.خلقعليهفقرأونهارا،

الدين.تقى،الفاسيانظر:.الفاسيالدينتقي

وربما.الفمويقعنالمعدةمحتوياتإخراجهوالدثيؤ

إلىأوالأكلكثرةمثلطفيفشىءوجودإلىأغيءايشير

ي!صنأنويمكن.الموتمنالاقترابمثلخطرشيء

الأمراضأو،القلقمثل،مختلفةلأسبابنتيجةءالقى

وأ،الحملأو،للمعدةالكيميائيةالإثارةأو،البكتيرية

الحاد.الألمأوالعاديةغيرالحركةأو،القرحةأو،الإشعاع

إحساسوهو،بالغثيانعادةالشخصيصابالقيءوقبل

.الغثيانانظر:.المعدةمنطقةفيكريه

لدىوذلك،بالاختناقالموتيسببأنيمكنوالقيء

ء(القى)موادقياءهمعرضايتنفسونالذينالأشخاص

حالةمنيعانونالذينالأشعخاصفيغالباذلكويحدث

راقدونوهمويتقيأونالوعيفاقدييكونونأو،تسمم

الموتيسببأنيمكنالمتكرروالقيءظهورهر.على

والقيء.الأطفالفيخصوصا(،السوائل)فقدانبالجفاف

إصابةلوجودمؤشرايكونأنيمكنالرأسفيالإصابةبعد

العلاجيتلقىأنالمصابعلىويجب،الدماغفي

فورا.بالمستشفى

بفعلالمعدةمحتوياتتخرج،إنسانيشقيأعندما

الحاجز،والحجابالبطنعضلاتتحدثهالذيالضغط

النشاطهذاويسمى.الضلوعتحتكبيرةعضلةوهو

تحركالقيءمحاولةعمليةتتضمنالقيء.محاولةالعضلي

البطنعضلاتوانقباضأسفلإلىالحاجزالحجاب

عندماالشخصويتقيأ.أعلىإلىالمعدةمحتوياتوضغط

محتوياتلإخراجيكفيبماقويةالقيءمحاولةتصبح

بينيصلالذيالانبوبوهوء،المريعبرأعلىإلىالمعدة

.والحنجرةاهعدة

عشرية.الاثناالإماميةان!:.التقية

أفرادبإنتاص!الحيةالكائناتخلالهامنتقومعمليةالدكاثر

منبدءاكافةالحيةالخلوقاتأنواعوتتكاثرلها.مشابهة

النباتاتأنواعأكبرحتىالصغرالبالغةالب!ضيريا

كافة.الحياةأشكالت!قرضالت!صاثر،فبدون.والحيوانات

لأنهانظرالهامشابهنسلإنتاجيم!ضهاالحيةوال!طئنات

ممادةمنجداصغيرةق!وهي)حينات(،مورثاتتمتلك

التي(الأكسجينمنقوصاشيبيأضوويا)الحمضأدد

توجد.الحيللكائنالطبيعيةالأسالمميةالحواصتحدد

إلىوتنقل.الحيالكائنخلايامنخليةكلفيالمورثات

التكاثر.عمليةخلالنسله

للاجنسى.واالجنسىهماالتكاثرمننوعانوهناك

اتحادمنالجديدالحيالكائنيتشكل،الجنسيالتكاثروفي

مؤنثمشيجمعحىلكائن(جنسية)خليةمذكرمشيج

البشريوالجنس.نفسهالنوعمنأخرحيلكائن

جنسيا.تتكاثرتقريباالأخرىوحمئالحيوانات)الإنعسان(

منالجديدالحيالكائنيتطور،اللاجنسيالتكاثروفي

وتشمل.الكائناتهذهتنتجهاأجزاءأوالحيالكائنأجزاء

والكائناتالبكتيريالاجنسياتتكاثرالتيالحيةالكائنات

الحيةالكائناتمنالعديدوهناك.الأخرىالبسيطةالحية

أكثرتتضمنوهىولاجنسيا.جنسياالتكاثريمكنها

مثلالتركيببسيطةوحيواناتوالفطرياتالنباتات

.ال!سفنجيات

عاشتاللأولىالحيةالكائناتأنالعلماءبعضويعتقد

نأأيضايعتقدونكمالاجنعسيا.وتكاثرتالبحرفي

انتقالوبعدالبحر.فىتدريجياأيضاتطورالجنسيالتكاثر

طرائقتدريجياتطورت،اليابسةعلىللعيشالحيةالكائنات

الجنسي.للتكاثرمعقدة

بخلافالحيةالكائناتفيالتكاثرالمقالةهدهتشرح

،البشريللتكاثربالنسبةأما(.)الإنسانالبشريالجنس

.البشريالتكاثرفانظر:
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منتقومعمليةالتكاثر

الحيةالكائناتخلالها

لها.مشابهةأفراد،نتاج

تنظفالمحورةهذهفي

فورالجديدمولودهاشاة

ولادته.

المورثاتتنقلكيف

مورثاتهمننسخةالحيالكائنينقلالتكاثر،عمليةأثناء

تدعىخيطةتركيباتضمنالمورثاتوتوجد.نسلهإلى

أحاديةحيةكائناتوالبكتيريا(.)الكروموزوماتالصبغيات

دنمنواحدخيطمنشألففقطواحدصبغيذاتالخلية

منخليةكلتحتويتعقيداالأكثرالحيةالكائناتوفيأ.

علىمرتبتين،صبغيكلمننعسختينعلىالجسمخلايا

الزوجيةالصبغياتذاتالخلاياعلىويطلق،أزواجشكل

نسخةعلىالمحتويةالخلاياتدعىحينفىالفعفانية،الخلايا

الفردانية.الخلاياصبغيلكلواحدة

كلامنمورثاتالنسليرث.الجنسيالتكاثرخلال

بوساطةالمورثاتوتنتقل.الجنسيالتكاثرخلالالوالدين

ويتفممنالجديد.الفردتشكلالتيالأمشاجمناثنين

الاختزاليالانقسامهماعمليتينمندورةالجنسىالتكاثر

تنتج،الاختزاليالانقسامففي(.)التلقيحوالإخصاب

الذكريةالأمشاجوتدعى.فردانيةأمشاجاالضعفانيةالخلايا

اندماجهووالإخصاب.بالبيضةالأنثويةوالأمشاجبالنطفة

البيضةوتتطور.ضعفانيةخليةعنهوينتجالمشيجين،هذين

كلامنمورتاتلتلقيهاونظراجديد.حىكائنإلىالخصبة

وراثيةخلقيةبنيةالجديدالكائنلدىوتتكون،الوالدين

الوالدين.كلافىالتيتلكعنتختلفمميزةوسمات

منالعديدأنمنالرغمعلى.اللاجنسيالتكاثوخلال

منهايوجدأنهإلاجنسيا،تتكاثرالضعفانيةالحيةالكائنات

ضعفانيةحيواناتمثلا،فالإسفنجياتلاجنسيا.يتكاثرما

العملية،هذهوفي.التبرعمتسمىبعمليةتتكاثرأنيمكن

فردتكوينإلىالإسفنجمنصغيرجزءانفصاليؤدي

وهنالك.إخصابأواختزاليانقسامحدوثبدونجديد

منالعديدفيتحدثالخضريالتكاثرتدعىكاثلةعملية

.النباتانو:.النباتات

فياللاجنسيالتكاثرمنآخرشكلويحدث

بعضتنقسم.الخليةأحاديةالحيةوالكائناتالبكتيريا

وتدعى.معينحجمإلىنموهاعندببساطةالحيةالكائنات

الكائنيصنعالانقساموقبل.الثنائىالانشطارالعم!يةهذه

وتنشطر.المورثاتعلىالمحتويةصبغياتهمننسخةالحي

منواحدةكلتتمكنحتىالنسختينكلتابينالخلية

وهكذا،.النسختينإحدىعلىالحصولالناشئةالخلايا

الكائنمنخليةكللدىيكون،اللاجنسيالتكاثرففي

فالنسلولذلك،والديهمثلالمورثاتنفسالجديدالحى

.متطابقانوالوالدان

اللكاثرتطوركيف

منذالأرضعلىظهرتالحياةأنالعلماءبعضيعتقد

الكائناتأوائلأنالمحتملومن.مضتسنةبليون.53
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مرالمطفةاتحادم!الحديداحىاح!ائراتحش!!لالجنسياليهاثرفي

اعمستراالصفةتحترق،اصورةا3هدفى.الأنتىسالبيضةمعالدكر

.مستديرةهمشربيضة

أحاديحى!ار!سالحديدالحىاحطئنالمجمواللاجنسيالتكاثرفي

مستقليرشضدي!إلىالرامسيومرالعتمصااالصورةهدهتظوالوالد.

الثنائي.الان!ثطارتدعىعملية

أحاديةالحيةال!صائناتأيالمجهريةال!!ائناتكانتالحية

تطوروقدلاجنسيا.وتكاثرتالبحرفيعاشتالتيالخلية

البحريةالحيواناتوتكاثرتالبحر،فيأيضاالجنسيالتكاتر

العملية،هذهففي.الخارجيالإخصابوسائلعبرجنسيا

نألعدالإخصابويحدث،الماح!فيبيضهاالأنثىتطرح

مإلبيوض.النطافتتحدثمالماء،فيالنطافالذكريطلق

تركتالحيةالكائناتبعضأنالعلماءأكثرويرى

وقد.سنةمليون004حواليقبلاليابسةلتسكنالبحر

التحاثرلوقصعوباتوالجافةالجديدةالبيئةشكلت

أمشاجهاطرحالحيةالكائناتبمقدوريعدوأصما،الموجودة

!ستجفالأمشاجتلكدامتمااليابسةعلىببساطة

.وتموت

طورتالنباتاتأنالعلماءبعضيرى.النباتات

الجنينتغلفللماءمنفذةعيرتركيباتوهيالبذور،

الجفافمنالجنينعلىالبذوروتحافظ(.الخصبة)البيضة

للنمو.لهكافماءيتوفرأنإلى

يسمىتكاثريةخليةمنشكلاطورت.الفطريات

الماء.توفرحالبالنموتبدأوالتيالوغ

الضفادعمثل،البرمائياتتخصب.البرمائيات

ولا.مستنقعأوبركةفىالخارجفىبيضها،العلاجيمو

كافيةمغذياتعلىالخصبةالبرمائياتبيضةتحتوي

البيض.فقسموعديحينأنإلىبالكامللتنموللنسل

اليرقةطورعبريمرالبرمائيالحيوانفإن،لذلكونتيجة

اليرقةطوروخلالالنمو.اكتمالطوروقبلالفقسبعد

ليصلويأكله،إليهبحاجةهوالذيالطعامالحيوانيجمع

النضئالكامل.إلى

تحتبسقشورذابيضاالحشراتطورت.الحشرات

وأماكنأغصانعلىالبيضتضعأنوتست!إلأنثىالماء.

أغلبوفي.للرطوبةفقدانهادونللهواءمعرضةأخرى

الأنثىجسممغادرتهعندأجيضايخصب،الحشرات

لطنها.فيالخزنةالنطافبوساطة

بالتخصيبالزواحفتتكاثروالطيور.الزواحف

النطافباطلاقخلالهاالذكريقومعمليةوهو.الداخلى

جسمداخلالبيضةوتخصب.الأنثىبجسمفتحةفى

بيضويحتوي.الجفافمنتمامامحميةلكونهان!االألثىأ

داخلالمغذياتمنكبيرةكمياتعلىوالطيوراششاحف

البيضة-داخلالذريةوتتطورأطماء.المنفذةغيراغشرةا

قبلمصغرنمومكتولإلى-كلهاالمغذياتتستهلكحيث
أغقس.ا

خلالمنالثديياتفىالتكاثرسم.الثدييات

مثلها-البدائيةالتديياتوكانت.الداخليالإخصاب

وهمامنهانوعينبخلافبيضا،تضع-الزواحفمثل

حتىيعيشانمايزالاناللذانوالبلاتيبوسالنملقنفذ

يولدالصغيركان،الأخرىالثديياتبقيةفىبينما،اليوم

حيا.

الجرابياتعليهايطلقأخرىثديياتوهناك

كبير،حدإلىالنموناقصصغيراتلد)الكيسيات(،

ليتغذىأمهبطنعلىجرابفيالصغيرنموويستمر

والأبولمسومالكنغرالجرابيةالحيواناتوتشمل.أمهبحليب

لا.أعواوا

الصغيرويتلقىالنمو.حسننسلاالثديياتغالبيةوتلد

متخصصعضوعبرالأمدممنالتغذيةأمهجسمفيوهو

الثديياتهذهوتدعى.المشيمةانظر:.بالمشيمةيدعى

.بالمشيميات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الإحصا!

ال!سميح

الأسماكا

البدرة

ال!ضيريا

البيض

يياتاضدا

الحثرة

لىلحيواا

لطائرا

ياتلمطرا

ئيحيالأال!شوءا

ثةلوراا

علم،ثةلوراا

لناتا
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البدفيريالتكانر

أفرادإنجابخلالهامنيتمعمليةالبشرياللكاثر

بشريفردفينموجنسياالبشريتكاثر.النوعنفصرمن

الأممنإحداهمامعا،جنسيتينخليتينباتحادجديد

الخليتينهاتيناتحادويدعى،الأبمنوالأخرى

.بالإخصاب

بالأمشاج،الجنسيةالخلاياإلىالأحياءعلماءويشير

الذكرأمشاجوتسمىالبيوض.تسمىأمشاجاتنتجفالأنثى

بعدالإخصابيحصلقدر(.المنوية)الحيواناتبالنطاف

الجماعخلالمنالأنثىبيوضعلىالرجلنطافإطلاق

فيهاتن!وعاديةغيرتطورمرحلةالإخصابويبدأ.الجنسي

الأنثى.جسمداخلالشكلمتكاملطفلإلىالبيضة

تسعةحوالىويستغرق،الحملهذهالنمومرحلةوتسمى

أشهر.
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لبشريالتكاثرا

البيضةتنقسموتحصبها.المرأةببيضةالرجلنطفةتتحدعدمايبدأ

داخلتدريجياالمضغةوتنمو.مضغةإلىمتحولة(الي!ين)أعلىسريعا

تسعةمروربعدالطفلويوأسد.الييمن)إلىالجنينمكونةالأمجسم

5(.أعلا)الصورةأشهر

النقطةمنأصغرالحملبدايةفيالخصبةالبيضةتكون

ناميةكتلةإلىالبيضةهذهوتتطور.الجملةهذهنهايةفي

نفسهاترتيبالخلاياوتعيدالمفغة.تدعىالخلايامن

الحمل،منالثانىالشهروبنهاية.أنسجةلتشكلتدريجيا

كافة،العضويةوالأجهزةالرئيسيةالجسمأعضاءتتشكل

الفترةوخلال.إنسانهيئةعلىبوضوحالجنينشكلوسدو

وينمو.الجنيناسمالمضغةعلىيطلق،الحملمنالمتبقية

فيهعليهايجبالذيلليومأجؤتهتستعدبينماالجنين

المولودخروجعندالحملوينت!.الأمجسمخارجالعمل

.الأمجسممنالجديد

عندللتكاثرالأحيائيةالمظاهرالمقالةهذهتناقش

السلوكمسائلبعضحولالتفاصيلمنولمزيد.الإنسان

انظر،البشريبالتكاثرالصلةذاتوالاجتماعيالأخلاقي
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بمالأسرةبمالنسلتنظيمبمالرضيعبمالإجهاض:مثلمقالات

الكائناتبينالتكاثرعنمعلوماتعلىوللحصول.الجنس

التكاثر.انظر:.الأخرىالحية

البشرياللكاثرجهاز

ولكننللتكاثر.المطلوبةالجسماأعضاءوبهالإنسانيولد

نمواالأعضاءهذهتنممالمفعلياالتكاثريحصلأنيمكنلا

فترةوهى.البلوغسنعندالتامالنضجعمليةوتحصلتاما.

بتغيراتالفتاةأوالفتىخلالهايمرسنواتلعدةتستمر

)موادمحددةهورموناتتحكمهادراميةجسمانية

وأخلالالعاديةالبلوغفترةوتبدأ(.الجسمينتجهاكيميائية

بقليل.المبكرةالمراهقةسنيقبل

الأنثويةالتناسلأجهزةتركيبوهيئةشكليختلف

مهثآنالجهازينكلاوأممنكبيرا.اختلافاالذكريةعن

النطفة.أوالبيضةونقلوتغذيةلإنتاجخصيصا

فىرئيسيبشكلالتناسليالجهازيتألف.الإناثفي

وأوللمرأة.الحوضفيتوجدأعضاءمجموعةمنالإناث

فتحةويشمل.الفرجعليهايطلقخارجيةأعضاءالفتاة

وهو،الرحمإلىالمهبلويقود.المهبلتدعىضيقةلقناة

ويمموالطفليتطورالشكلكمثريمجوفعضليعضو

ويساريمينعلىصغيرأنبيضيانعضوانوهنالك.بداخله

بإشطجالمبيضويقوم.المبيفانعليهمايطلقالرحم

أيضاالأعضاء!ذهوتنئوإطلاقها.وتخزينهاالبيوض

الأستروجيناتهماالهورموناتمننوعين

عبرالرحمإلىالمبيضمنالبيوضوتصل.والبروجسترون

اللإناثوتنتج.البوقينأوفالوبقناتيتسميانقناتين

الحيض،دورةعليهايطلقشهريةعمليةمنكجزءبيوضا

التناسلجهازويخضع.البلوغمرحلةخلاذتبدأالتي

التغيراتمنلسلسلةحيض،دورةكلأثناء،الأنثوي

البيضة،تخصبلموإذا.والحملللإخصابتعدها

وهذا،الرحمفيفقدانهاأوللأنسجةإسقاطيحدث

منتستمرالتىالع!ليةهذهالنزفويرأفق.الحيضيسمى

دورةكلبدايةعلامةهووالحيض.أيامسبعةإلىثلاثة

أنظر:يوما.28حوالىدورةكلتستغرقحيثشهرية

الحيض.

علىتطرأالشهريةالدورةخلالأخرىتغيراتهناك

أصضاوتتطور.البيفيةالخلاياتسمىالمبيضفىخلايا

مبيفعلىكليحتوي،الولادةوعندالخلايا.هذهمن

)غيرخامدةالخلاياهذهتبقىبيضية.خلية000/004

ذلك،وبعد.الأولىالحيضدورةحدوثحتى(نشطة

كلفيبالنضوجوتبدأالبيضيةالخلايامنالعديدينمو

المبيض!تأحدفىواحدةبيضيةخليةفإنالعادةوفيشهر.

النموالمتكاملةالخليةهذهوتتحرر.الكاملالنضوجتصل

الإباضة.تدعىعمليةفيالمبيضمن(الناضجة)البيضة

وبعد.الحيضدورةمنتصفحواليفيالعمليةهذهتحدث

قناتيإحدىخلالمنالرحمنحوالبيضةتنطلق،الإباضة

وضربات،الأمواجتشبهعضليةتقلصاتبوساطة،فالوب

جدرانخلاياعلىالمثبتةالشعر(تشبه)تركيباتالأهداب

القناتين،هاتينإحدىفيالإخصابيحدثوقد.البوقين

مغادرتهابعدساعة42تقريباالخصبةغيرالبيضةوتعيش

المبيض.

فخلال،الرحمبطانةفيهامةتغيراتأيضاوتحدث

كمياتالمبايضتحرر،الحيضدورةمنالأولالنصف

سمكزيادةإلىيؤديمما،الإستروجيناتمننسبياكبيرة

فىلهاسمكأقصىإلىالرحمبطانةوتصل.الرحمبطانة

كمياتالمبايضتحررالإباضةوبعدتقريبا.الإباضةوقت

علىالهورمونهذاويحافظ.البروجسترونمننسبياكبيرة

الالتصاقالخصبةللبيضةيمكنحتىالرحمبطانةسمك

بالرحم.

فيالرحمبطانةتستمر،الإخصابحدثوإذا

البيضةفتتحلل،الإخصابيحدثلمإذاأماالتطور،

الرحمبطانةأيضئاوتتحلل.البروجسترونإنتاجوشناقص

الحيض.فترةأثناءالجسمخارجلتفرزه

إلىلمشة45-55سنحتىالبيوضالنساءمعظمتنتج

ثممنتظمةوغيرمضطربةالشهريةالدورةتصبحأن

الإبإس.بفترةالمرأةحياةمنالفترةهذهوتدعى.تتوقف

الإنجابفترةمشواتنهايةالإياسفترةا!ضمالويعنى

.المرأةعندالطبيعية

علىالذكورفىالتناسلىالجهازيشتملالذكور.في

والقفيب.،الثانويةوالغدد،المسالكوجهاز،الخصيتين

يشتملالذي،المسالكجهازأما.النطافوتنئالخصيتان

نقلوظيفةفيؤدي(الناقل)الوعاءوالأسهرالبربخعلى

المنويةالحويصلاتوخاصةالثانويةالغددوتزود.النطاف

ويغذيالمسالكجهازيزيتبسائلالبروستاتاوغدة

وهو،القضيبعبرالجسمخارجالنطافوتقذف.النطاف

الساقين.بينيقعأسطوانيعضو

خلفيقعكيسوهوبالصفن،الخصيتانوتحاط

على(الخصى)كيسالصفنمو!ويحافظ.القضيب

درجةعنتقلحرارةبدرجةباردتينبإبقائهماالخصيتين

22-8..2بحوالىدرجة37البالغةالعاديةالجسمحرارة

يمكنفلا،الأخرىالجسملخلاياوخلافا.مئويةدرجة

حرارةدرجةفيملائمنحوعلىتتطورأنالنطافلخلايا

الخصيتانتنتج،النطافإنتاجعلىوعلاوة.العاديةالجسم

التستومشرون.وبالأخصالهورموناتأيضا
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مليليتر.2-6منالمنزلةالمنيكميةوتتفاوت.والإحليلمنمعقدجهازداخلالخصيتينفيالنطافوتتطور

امليون..حوالىعلىالمنيمنمليليتركلويحتويالطفلقنواتوتحتوي.المنويةالقنواتيدعىالقنوات

نطفة.ولكن،بسيطةمستديرةخلاياعلىالولادةعندالذكري

الإخصابهورمونإنتاجفيالخصيتانتبدأ،البلوغمرحلةبعد

لبيضة.منويحيوانإخصابعندالحمليبتدئالمدورةالخلاياتجعلأخرىوهورموناتالتستوسترون

الجنسي.الجماعخلالمنعادةالإخصابويحدث.بذيلرفيعةخلايالتصبحوتخضئلتغيراتتنقسم

إنزالوعند.الإنزالعمليةتتملزوجتهالرجلوهـجا!ةلتدفع،السوطعليهويطلقذيلها،النطفةخليةوتستخدم

.المرأةمهبلفيالنطافملايينتترسب،الرجل،البربخإلىالخصيتينمنالنطفةوتمر.الأمامإلىنفسها

بدونال!!اب!قق!اتالعلماءطوروقد.البربخبنفسوتخزنيوما،21خلالنموهايكتملحيث

ا!حتدكاكى!ليةفيجنسى،جماع!روث002حوالىعادةالجسمالصحيحالبالغينئالذكر

فيماوتحقن،الرجلمنالنطافتجمعحيثالاصطناعى،يبدأالنطافإنتاجأنمنالرغموعلىيوميا.نطفةمليون

بالإخصابتدعىأخرىتقنيةوعبر.زوجتهرحمفيبعدالإنتاجأنإلا،سنة4هسنبعدتقريبابالانخفاضتدريجيا

البيوضلإخصابالمجمعةالنطافتستخدم،الزجاجفي.الحياةطواليسشمر

رحمفيالخصبةالبيوضتولجثمومن،مخبريصحنفىعليهايطلقطويلةقناةإلىالنطفةتتحرك،البربخومن

العقم.انظر:.المرأةوغدةالمنويةالحويصلاتوتنتج(.الناقل)الوعاءالأسهر

ثمومن،!الرحمالمهبلمنالنطافتمر،الإنزالوبعد.المنويالسائليدعىالبياضإلىيميلسائلاالبروستاتا

مسارهاأثناءالنطافأغلبوتموت.فالوبقناتىعبرويوصل.المنىليشكلالنطافمعالسائلهذايختلط

فيوالمعةمنطقةوالأنبورة.فقطالافعدةالأنبورةوتصل.القضيبعبريمرأنبوبوهوبالإحليل،الناقلالوعاء

الجزءهذافىعادةالإخصابويحدث.فالوبقناةنهايةالجسممنالمنويةالحيواناتعلىالمحتويبالمنييقذف

.فالوبقناةمن.الإنزالالعمليةهذهعلىويطلق.الإحليلخلالمن

قصيروقتفيفالوبقناتيالنطافبعضتصلوقدالذكريثارعندماولكنمرتخيا.القضيبيتدلىماوعادة

أخرىنطافتستغرققدبينما،دقائقخمسبحدودويصبحبالدمالقضيبفيخاصةأنسجةتمتلئجنسيا،

العيقفيالامشوارللنطافويمكن.للوصولساعاتتنقبضالقضيبإثارةوعندومنتصبا.صلباالعضو

!رورويستضق.ساعة48يقاربمافالوبقناتيفيالانقباضهذاويرغم.التناسليةبالأعضاءالمحيطةالعضلات

إخصابويمكن.فالوبقناةعبرساعة42حوالىالبيضةالمسالكجهازعبرالمنىويدفعالغددمنالسائلتحريك

المرأةمهبلفيالنطافوضعوبعدونقلهصا.وتغذيتهماالبيضةأوالمطفةلإلتاجوالمرأةالرجلفيالتكاثريالحهازاللهأودعالب!ثريالتناسل

.عادةالإخصابيحدثحيثفالوبقناتىإلىالرحمعبرتمر

للذكرالتناسلىالجهاز

لناقل

لروستا

للأنثىالتناسليالجهاز--فرج
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حدوثحبما،ولذلك،الفترةهذهأثناءفقطالبيضة

لحصولالإباضةعمليةزمنمنقريباالجنسىالجماع

.الإخصاب

شمبهرقيقةطبقةحديثاالمحررةالبيضةسطحويغطي

الطبقةوتدعى.الشفافةا!لنطقةتدعىالخلايامنهلامية

)الخلاياالملبيضىبمالر!مالخلايامنالثانيةالرقيقة

الشفافة.بالمنطقةتحيطوهي(،الحويصلية

كلتاعبرالنطفةتمرأنيجبالبيضةولإخصاب

الطرفيالجسيمفيطلقالبيضةتخصبحتىالطبقتين

وعلىالطقتين.كلتاخلاياتشتتخاصةإنزيماتللنطفة

الشفافةللمنطقةنطافعدةاختراقاحتمالمنالرغم

وبعد.البيضةإخصابمنواحدةنطفةتتمكنمافعادة

النطافتمنعموادالبيضةتطلقالأولىالنطفةدخول

إليها.الدخولمنالأخرى

اتحادعندالإخصابيكتمل.الجنستحديديتمكيف

تركيباتوالصبغيات.البيضةصبغياتمعالنطفةصبغيات

الوراثيةالوحداتوهي،مورثاتعلىتحتويخيطةشبه

وأغلب.لثمخصلكلوالفريدةالمظهريةالصفاتتحددالتى

منزوخا23فيتظهرصبغيا46بهاالجسمخلايا

نطفةأوبيضةكلتطورفإن،أخرىناحيةومن.الصبغيات

بالانقساميدعىالخليةانقساماتمنخاصةسلسلةفييمر

بيضةأونطفةكلخليةتحتوي،لذلكونتيجة.الاختزالي

23أوالصبغياتمنزوخكلمنفقطواحدصبغيعلى

الإخصماب.عمليةحلالالمزدوحةغيرالصبغياتمن

العددعلىالخصبةالبيضةتحصلحتىالصبغياتوتتزاوج

الملقحةالخصبةالبيضةوتدعىصبغيا.46منالطبيعي

)اللاقحة(.الزيجوت

البيضةكانتإذافيماالخاصةالجنسصبغياتتحدد

خليةكلوتحتوي.بنتأوولدإلى!متتطورالملقحة

والصبغيان.الجنسيةالصبغياتمنزوجع!جعسمية

صبغيكلويسمى،متطابقانالإناثفيالجنسيان

واحدصبغيعلىالذكورخلاياوتحتوي)ممم(.الصبغى

وبعدالا(.الصبغىيسمىحجماأقلآخروصبغي)*(

صبغيبيضةأونطفةكللدىيكونالاختزاليالانقسام

)*(صبغيالبيضةخلاياكلوتحملواحد.جنسي

)*(صبغيالنطافخلايانصفتحملبينماواحد،

النابخيكونالإخصابوفى)لا(.صبغيالاخرونصفها

البيضةلأنأنثىبالبيضة)*(صبغيذاتنطفةاتحادعن

نطفةأتحادأما)كه(.الصبغيمنزوجاستمتلكالخصبة

زوجلأنذكرطفلعنهفسينتجبالبيضة)لا(بصبغي

)*(صبغيمنلمسيتكونالخصبةالبيضةفيالصبغيات

الوراثة.انظر:)لا(.وصبغي

واحدةبيضةتلقح،الحالاتأغلبفي.التوائمولادة

ينمووالآخر،الحينبينولكنواحد.مولودإلىوتنمو

منأكثرولادةوتدعىواحد.آنفيليولداأكثرأومولودان

التوائم.بولادةالحملنفسفيطفل

زيجوتاتعدةعنالمتعددةالولاداتتنجموقد

أثناءبيضتانحررتفإذا.زيجوتخلالمنأومنفصلة

إلىيؤديمما،منفصلةبنطفةمنهماكلشحدفقد،الإباضة

ثنائيتوأمإلىالبيضتانوتنمو.منفصلينزيجوتينتكوين

زيجوتمنالزيجوتوحيداتوأمانوينموالزيجوت

مستقلةخليةكلمثومنفصلةخلاياإلىينقسمواحد

التركيببنفسالأطفالهؤلاءويتميز.الأخرىعن

هذهمثلوتدعىالاخر.الواحديشبهماوعادة،الوراثي

التوائم.ولادةانظر:.المتطابقةبالتوائمالتوأمة

المضغةنطور

الرحم.وصولهقبلالتغيراتمنبسلسلةالزيجوتيمر

والتيالمضغةيسمىشكلإلىالزيجوتينموالرحموفي

شهرين.خلالالجسموأعضاءالأنسجةمكونةبسرعةتنمو

الزيجوتينتقل،الإخصاببعد.الأولىالحملأيمام

الزيجوتيبدأطر!هوفي.الرحمنحوفالوبقناةعبر

الحجمفيزيادةدونخلاياعدةإلىبسرعةبالانقسام

اليومومعالتويتة.الناتجةالخلاياكتلةوتسمى.الإجمالى

وأثناء.الرحمالتويتةتدخل،الإخصابمنالرابعأوالثالث

وتحتويالشفافةبالمنطقةمحاطةالتويتةتبقى،الفترةتلك

خلية.1-216على

هذهوتدعى.للتويتةالمركزيةالخلايامنالجنينينمو

الخارجيةالخلاياوتدعى.الداخليةالخلايابكتلةالخلايا

المشيمة،لتكونتنموالتيالخارجيةالخلايابكتلةللتويتة

.للأمالدمويبالمددالمضغةيربطالذيالعضووهو

،الانقسامفيتستمر،الرحمالتويتةدخولوبعد

كتلةمنواحدجانببينبسائلملىءتجويفويتشكل

تبدأحينفي،الخارجيةالخلاياوكتلةالداخليةالخلايا

بالتفتت.الشفافةالمنطقة

وأالأروميةبالخليةالخلاياكرةتدعى،المرحلةهذهفى

فىبحريةطفوهاأثناءالأروميةالخليةوتنقسم.الاريمة

يويهأ.أوليومالرحم

الحمل،منالسادسأوالخامساليومحوالىوفي

للرحم.الداخليبالسطحمرتبطةالأرومةالخليةتصبح

تسمىوالتي،الأروميةللخليةالخارجيةالخلاياوتفرز

الأرومةوتبدأ.الرحمبطانةيمزقإنزيماالغاذية،الأرومة

وتدعى.الرحمنسيجوتغزوبسرعةالانقسامفيالغاذية

اليوموفي.الغرسبعمليةالرحمبجدارالارتباطعملية
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وتس!.سم3حواليبطولمميزبشريضمكلىإلىواحدةخليةمنالمضغةتتطورالحملفترةمنالأولينالشهرينخلالالبشريةالمفهـحغةنمو

بالجنين.المرحلةهذهبعدالمضغة

لسلوىاالتجبريوو

مو!ة

ديضيةحلية

كيس

الأولاليوم

الحليةالنطفةتخترق

صبغياتوتتحد.البيضية

البيضةصبغياتمعالنطفة

يبدأالذيالزيجوتلتكون

سريعا.الانقسام

الجسم

المع"

13-----/و17اليوم

المشيمائيالتجويصبنيةتتشكل

ءعالجسنمىوسويقةالسلويوالتجويف!

الرحمحدار

82ليوما

والمعدةالفقريالعموديمدأ

براعموتظهر،بالتشكل

قلبويبدأ،والساقالذراع

الدمويدورالدمضخالمضغة

والمضعة.المشيمةبين

لاكاكاكا-كا-!-"353كااليوم

وقدبالنمو.والساقالدراعبراعمتبدأ

ويبدأ،بالتشكلالداخليةالأعضاءبدأت

.والعضلاتالعظامبعضممو

عكاع-ء-ور؟-ء-ىلالاء94ليوما

والأنفويبدأكاالحفنادالعنقيمو

الذيل.ويختفي،دالتشكلوالأذنان

-*!؟ص!كاسس65اليوم

وأعضاؤهاالجسمبنيةتشكلت

وبدأتالأربعةالقلبتحاويف

أصاوتشكلت،بالعملوالعضلات

واكتملتلرئيسية

الأعصاببعض

والقدمين.اليدينبع

انغرستقدالغاذيةالأرومةتكون،الحملمنعشرالحادي

الرحم.فيبثبات

لمساعدةالرحمفىعديدةبنىتتطور.المضغةتغذية

وأغشيةالمشيمةعلىالبنىهذهوتشتملالنمو.فيالمضغة

حيزيتشكلالحملمنعشرالثالثاليوموبحلول!.

التجويفويحاط.المضغةحولالمشيمائيالتجويفيدعى

المشيماءمنهماالخارجيالغشاءيسمىبغشاءين،المشيمائي

معالمشيماءوتتفاعل.السلىالداخليالغشاءيسمىبينما

جدارفيالمشيماءوتثبت.المشيمةلتشكلالرحمأنسجة

ا!لشيمائية.الزغاباتتدعىأصبعيةشبهبنتوءاتالرحم

الأولىالدمويةالأوعيةعلىالمشيمائيةالزغاباتوتحتوي

تدعىبنيةخلالمنبالمضغةالمشيماءوترتبط.للمضغة

السريالحبللتشكلالجسمسويقةوتنمو.الجسمسويقة

بالمشيمة.المضغةيصلالذي

المضغة.حولبالسائلمملوءاكيساالسلىويشكل

بالسائليدعىالذيالسائلهذافيالمضغةوتطفو

بامتصاصالمضغةالسلويالسائلويحمي.السلوي

منأيضاالمضغةيمكنوهو.الرحمجدارمعصدماتها

.الأخرىوالأنسجةالسلىإتلافبدونالحركة

يبدأ،الحملمنوالعشرينالحادياليومحواليوفي

الأمدمأوعيةوتتبادل.والمضغةالمشيمةبيندورانهالدم

الحاجرتدعىرقيقةطبقةعبرالموادبالمضغةالخاصةوتلك

الحاجز.عبرخارجاالمضغةفضلاتوتنقل.المشيمى

مدمنوالأكسجينالمغذياتتمر،مماثلةأخرىوبطريقة

ومن.المضغةدموتدخلللحاجزالرقيقةالجدرانعبرالأم

الدقيقةالحيةالكائناتبعضفإن،أخرىناحية

فيبما،الكيميائيةالموادعلىعلاوةوالبكتيرياكالفيروسات

وتؤذيالمشيميالحاجزتجتازقدأيضا،العقاقيرذلك

المضغة.

تبدأالذيالوقتذاتفيوالأعضاء.الأنسجةأصل

الداخليةالخلاياكتلةتتسطح،بالتشكلتقريباالمشيمةفيه

القرعىتدعىالخلايامنطبقاتثلاثإلىوتتطور

الأفىيمفهيالخلايالطقاتالثلاثةالأنواعأما.المضغى
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تدعىعمليةوفى.الباطنوالأديمالمتوسطوالأديمالظاهر

فيمعينةأماكنإلىطبقةكلخلاياتتحركالتخصص

لتشكلبعضفوقبعضهاتطوىثم.المضغيالقرص

أنسجةإلىوالعناقيدالأنابيبهذهوتنموعناقيد.أوأنابيب

للجسم.مختلفةوأعضاء

والجلدوالأعصابالدماغالظاهرالأديمخلاياوتشكل

وتش!صل.والأذبنالعينينمنوأجزاءوالأظافروالشعر

والأوتاروالعظاموالعضلاتالقلبالمتوسطالأديمخلايا

وتنمو.التناسليةوالأعضاءالدمويةوالأوعيةوالغددوالكلى

أصباطن.االأديمحلالمنوالتنفسالهضمأجهزةبطانة

الجسماأعضاءتنمو.العفويةوالأجهزةالأعفاءكلو

الثالثالأسبوعب!!أصفترةاخلالبسرعةالعضويةوالأجهزة

الجهازعلىالرئيسيةالبنىوتشتمل.الحملمنوالثامن

أعضاءإلىبالإضافة،الدوريوالجهاز،المركزيالعصبى

نموعيوبتحدثماوغالبا.والأطرافوالأذنينالعينين

نتيجةالعيوبتحدثوأحيانا.الأسابيعهذهخلالالبنى

وتدعى.المشيميالحاجزعبرالامجسممنداخلةمواد

تتناولهااشتيالعقاقيرعلىوتشتمل.بالماسخاتالموادهذه

الحيةوالكائناتوالبكتيرياالفيروساتإلىبالإضافةالأم

غيرالعقاقيرالأخرىالماسخاتوتتضمن.المعديةالدقيقة

والتدخين.الكحوليةوالمثروباتالطبية

والحبلا!دماغامنيتألف.المركزيالعصبيالجهاز

منالثالثالأسبوعمنتصففيبالنموويبدأ.الشوكي

أسطوانةداخلالخلايامنمحسطحشريطشكلفيالحمل

اليوموفي.العصبيالأنبوبتدعىالخلايامنطويلة

نهايتىإحدىتغلقتقريبا،الحملمنوالعشرينالخامس

تتشكلأكياسثلاثةمنالدماغوينمو.العصبيالأنبوب

نهايةتغلقيومينوبعد.الأنبوبمنالنهايةهذهفيم

إلىالأنبوبإغلاقفشليؤديوقد.الأخرىالانبوب

المشقوقةالسنسنةوخاصة)خلقية(ولاديةعيوبحدوث

.الفقريالعمودفياعتلالوهو

فىالتشكلفىيالدوليالجهازيبدأ.الدوريالجهاز

الخلايامنقناتينتوحدعبر،الحملمنالثالثالأسبوع

الرائالأسبوعوبحلول.القلبتكونواحدةقناةلتشكلا

.الدمضخالقلبويبدأ،العملفيالدوريالجهازيشرع

قناةتنقسمالحملالعسابمنإلىالرابعالأسبوعومن

شكلفيشذوذأيويؤدي.حجيراتأربعإلىالقلب

فيعيبحدوثإلىالفترةهذهخلالالعاديالنمو

القلب.

منالرالغالأمعبوعفينموهايبدأ.والأذنانالعلنان

وتظهر.بسرعةالعضوينهذينكلاويتشكل.الحمل

ماوغالبا.السادسالأسبوعمعللأذنينالخارجيةايلأجزاء

بينتحدثشذوذاتعنوالأذنينالعينيزفيعيوبتنجم

الحمل.منوالسادسالرابعالأسبوع

خلالنسيجيةكبراعمتظهر.والساقانالذراعان

قبلبالنموالذراعانتبدأ.الحملمنالخامسالأممبوع

والقدمينأصائاليدينتمييزويصبح.أيامبعدةالساقين

خلاياتموتعندماوتتشكلاسمادس،الأسبوعفيممكنا

المتبقي.أضسيجافيفراغاتوتتركمعينة

خلالبالتشكلتبدأ،والحنكالشفتينمثل.الفمبنى

الشفتانوتتشكل.الحملمنوالخامسالراجالأسبوع

ويتم.الحملمنوالتاصيعالسادسالاسبوعبينوالحمك

منتدريجياتتحركثنائيةتركيباتمنمنهماكلتش!ول

يأتدخلماوإذا.تندمجثمأ!جهامنتصفنحوالجوانب

يحدثفقد،الفترةهذهخلالالطيعيالنموفىشىء

العيوبهذهعلىويطلق.الحنكأوالعلياالشفةفيانشقاق

.المشقوقالحنكأوالمشقوقةبالشفة

الجنيننمو

الطفليدعىالولادةحتىللحملالتاسعالأسبوعمن

الفترةهذهمنالأولىالثلاثةالاشهروفي.الجنينالمتطور

هذهمنكلفيسمهتقريبالينموبسرعةالجنينطوليزداد

مناللاحقةالأشهرفيللنظراللافتوالتغييرالأشهر.

الأجنةمعظمتكتسبحيثالجنينزنرارديادهو،الحمل

الشهرينفيجرام007بحواليتقدرأ!زرافىزيادة

الحمل.منوالتاسعالثامن

ثلاثةإلىالحملالأطباءيقسمعموماالنمو.مراحل

عليهاويطلقأشمهر،ثلاثةمنمنهاجزءكليتكونأجزاء،

حوالىالجنينيزن،الأولالأثلوثاوبنهاية.الأثماليث

الثاني.الأثلوثوبنهايةتقريبا.سم.57طولهويبينجم28

وبنهاية.سم35طولهويبلغتقريباجم085الجنينيزن

كجم.23ووزنهسم05الجنينيببطولالثالثالأثلوث

تقريبا.

الخامسالشهرمعالجنينبحركاتالأموتشعر

الزغبيدعىناعمشسعريغطي،الوقتهذاوأثناء.للحمل

ويختفي.الرأسعلىأيضاالشعرويظهر،الجنينجسم

وتفتح.بقليلالولادةبعدأوالحملنهايةفترةفيالزعب

الحمل.منوالعشرينالسادسالأسبوعمعالعينجفون

أصابعأظافرتنمووالعشرينالثامنالامحبوعوخلال

منالثلاثينالأسبوعوحتى.جيدانمواوالقدميناليدين

لرقةنظراوشفافاالحمرةإلىضارباالجنينيظهر،الحمل

وأستةاخروفيالجلد.تحتالشحومإلىوالافتقارالجلد

ويصبح،بسرعةالشحومتنموالولادةقبلأسابيعثمانية

النمو.ومتكاملأملسالجلد
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الرحم.خارجنحوال!ليندفعالعضلاتضعطزأدوكلما.الرحمفتحةمنالوليدرأسيقترب1():الولادةقبلالولادةمراحل

المهبل.حلالمنالطفلوير)3(الرأساتجاهيتحول)2(

!21

ى،ى!ورحم!*فلإ-ح!كش*بر!يم!حمل!!ون!

جسمانية.تغيراتبعدةالحملأثناءأيضاالأمتمر

ثدييها.حجمويزدادالحاملالمرأةوزنيزدادفمثلا،

انظر:،التغيراتهذهعنأكثرمعلوماتعلىوللحصول

الحمل.

عدةوسائلاستخدامالأطباءيستطجع.الجنينفحص

يغلبتقنيتانوهناك.الأمرحمفىالجنيننموتطورلمراقبة

السلى.وبزلالصدىتخطيطوهمااستخدامها

أيضايسمىوالذي،الصدىتخطيطويشتمل

صوتيةموجاتاستخدامعلىالصوته،فوقا!لوجات

وبفحص.شاشةعلىللجنينصورةلإنتاجالترددعالية

نموهقياسمنالطيبيتمكنالجنينجسمومظاهرشكل

الشذوذاتكشفأيضاويمكن.التشوهاتوكشف

استخلاصعلىالتقنيةهذهوتنطوي.السلىببزلالجنينية

يجريثم.الجنينخلاياعلىالمحتويالسلىسائلمنعينة

الموجاتالتنخيطبمانظر:والخلايا.السائلوفحصتحليل

الصوتية.فوق

ةلولادا

العملية،هذهخلالومنف.بانحاالوضععمليةتدعى

نأالعلماءويعتقد.الرحمخارجوالمشيمةالجنينيدفع

الك!يةالغددمنمعينةهورموناتلماطلاقيبدأالوضع

للجنين.

قبلعاديةنموفترةعبريمرالذيالجنينعنويقال

بينالفترةفىالوضعويحصل.أوانهحانقدأنهالولادة

للحمل.والاربعينوالثالثوالثلاثينالسابعالأسبوع

والثلابنالسابعالألممبوعقبليبدأالذيالحملويدعى

الأسبوعبعديبدأالذيالوضعأما.المبكرةبالولادة

وتتوفر.الأوانبعدبالوضعفيدعىوايلأربعينالثال!

بعدهاأوالطبيعيةالفترةأثناءيولدونالذينالأطفاللدى

معظمأيضاويعيش.للعيشالعاديةالفرصأفضل

والعشرينالسادسالأسبوعبينيولدونالذينالأطفال

هؤلاءبعضولكن.الحملمنوالثلاثينوالعسادس

اكتماللعدمنظراصحيةمشاكلمنيعانونقدالأطفال

بقاءفرصةأما.المركزيةوالعصبيةالتنفسيةأجهزتهمنمو

والعشرينالسادسالألمسبوعدونيولدونالذينالأطفال

ضئيلة.فتعتبرأحياء

المرحلةتبدأ.مراحلثلاثلهاالولادة.الولادةمراحل

لعضلاتمتناوبةوارتخاءاتتقلصاتبحدوثالأولى

وعند.الولادةالامهذهالرحمانقباضاتوتدعى.الرحم

فيومثبتاواقيةبأغشيةمحاطاالجنينيكونالولادةابتداء

منالأولىالمرحلةوخلال.الرحمعنقبوساطةمكانه

المرحلةهذهوتنتهي.بالتوسعالرحمعنقيأخذ،الولادة

سنتميتراتا.قطرإلىبالكاملالرحمعنقيتسععندما

حيثزمناالأطولهيالأولىالولادةومرحلةتقريئا.

الأولىللمرةحاملامراةلولادةالإجماليةالفترةتستغرق

لهنسبقاللاتىالنساءأماتقريبا.ساعة41حوالى

،ساعاتثمانيعادةلديهنالعمليةهذهفتستغرق،الولادة

ذلك.منأقلالحالاتبعضوفي

لعنقالكاملبالتوسعالولادةمنالثانيةالمرحلةتبدأ

منالمرحلةهذهتستغرقوقد.الطفلبخروجوتنتهيالرحم

عضلاتانقباضويساعد.ساعاتخمسإلىساعة

خارجالرحمعنقعبرالطفلدفععلىوالبطنالرحم

ولكنأولأ.الرأسبخروجالأطفالأغلبيةويولد.المهبل

أولأ.مؤخراتهمأوأكتافهمبخروجالبعضيولدقدأحيانا

بسهولة.الجسمبقيةتخرجالرأم!،خروجوبعد

الطفل،ولادةبعدالولادةمنالثالثةالمرحلةوتبدأ

هذهفيعليهاويطلق،الرحمخارجالمشيمةبطردوتنتهي

دقيقة.03تقريباالمرحلةهذهوتستغرقم.الخلاالحال

لإحكامالسريالحبليشدالطفلولادةمندقائقوبعد
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خارجوتمررالرحمعنالمشيمةتفصلثمومن،ويقطع

المهبل.

صعوبةأخرىظروفأوالمرأةحوضصغريسببوقد

قد،الحالاتهذهوفي.المهبلعبرالطفلخروجفي

.الأمبطنمنالطفللإخراجبالجراحةالأطباءيستعين

.الولادةانظر:.القيصريةالعمليةالإجراءهذاويدعى

المولوديزنأ!لادةاأثناء.الولادةالحديثالرضيع

ويتغذىتقريبا،سماء.ويببطوأسهتقريبا،كيلوجرام.23

محففحليبمنوصفةأوالامثديحليبمنالرضيع

جسمخارجحياالبقاءويستطئالمولود.أخرىومغذيات

دائمة.رعايةإلىبحاجةولكنه،الأم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المشيمةالحيضالإحهاض

المهبلالحصيةلإحصابا

الهورمودالرحمالحنسيةالأمراص

تهارأساضيعشاةغد،تاستاولرا

علم،اسراثةاالحصولةعدمالسلتنطيم

ذالولادلعقماالحنص

اضواضاولادةاسلادةاعيولصالحمير

اطميضالححل

الموضوععناصر

الب!ثريالتكاثرجهاز-1

الإلات!ي

الدكورفي

الإخماب-2

الحس!تحديديتمكيمص

التوائمولادة

المضغةتطؤر-3

والأعضاءالأسسجةأصل-جالأولىالحملأيام-أ

والأحهزةالأعضاءانمودالمضعةتعذية!

العضوية

لجينانمو-4

النمومراحل-أ

الجنير!حص-!

الولادة-5

الولادةمراحل

الولادةالحديتالرضيعلص

أسئلة

؟التلاتالولادةمراحلما

الخصبة؟ال!يضةفي()الكروموروماتالصبغياتعددما-

لالرعب؟لصيمادا

المميض؟م!تحررهالعدحيةالمي!ةتبقىكم

؟عادةالإخصال!يحدثالمرأةحسمصموضعأيفي

؟يحدتومتىئجالإياس!ترةما-

الحمل؟فترةتستمركم7

الزيحوت؟وحيدوتوأم؟الريحوتتماىتوأممعىما8

لمسها؟تدبالسطفةكيص9

؟الماسحاتما-01

التكاثر)خلالالتكاثرانظر:.الخضريالتكاتر

المباتات(.تكاتر)طرقالنباتأطرحسي(بما

)التائح(.السكانعددانظر:.السكالياللكاتر

الكريمالقرآنسورمنالتكاثرسورة.!رةا!تر،

عدد.الئةبعدالثانيةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

تعالىقولهمنالتكاترتسميتهاجاءت.آياتثمانىآياتها

.أالتكاتر؟التكاثر!ألهاكم)

الحياةبمغرياتالناسانشغالعنتحدثتالتكاثرسورة

عليهمالموتيقطعحتىالدنيا،حطامجمععلىوتكالبهم

متعتهم.

لتخويفوالإنذارالزجرالكريمةالسورةهذهفىتكرر

عنبالدنياباشتغالهم،حطئهمعلىا!موتنبيها،الناس

والأهوالالخاطرببيانالكريمةالسورةوختصت.الآخرة

المؤمنإلامنهالاينجووالتي،الآخرةديسيلقودهاالتى

.الاع!الصالحقدمالذي

القرانايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

وانعكاسهالحدثبينبالتماث!يتعلقالفيزياء،فيا!ا!ؤ

ميكانيكاحسابفيمفيدةأداةالتكافؤوفكرة.المرآةعلى

وأباقيايكونالتكافؤإنالفيزياءعلماءويقول.الكم

المرآةفىوخيالهالحدثكانإذاعليههوماعلىمحفوظا

يستطعلا،الحالةهذهوفي.الطبيعةقوانينمعيتوافقان

نفسوتنطبق.والخيالالأصلبينالفرقإدراكالمشاهد

يدفيتضعلافهيولذا،والخيالالأصلعلىالقوانين

كلفىلاقياالتكافؤويكونبينهما.للتفرقةمفتاحاالمشاهد

الكهربائية.والأجهزةالاليةالعمليات

حفظأوبقاءأنمضىفيماالطبيعةعلماءاعتقد

اثنينولكن.الأحداثكلعلىوينطبق،طبيعيالتكافؤ

يانج،نينجوشين،ليداوتسونجهما،الصينيينالعلماءمن

دلتفقد.ذلكخلافأثبتتالتجاربمنعدداأجريا

النوويالحدثفيباقيايكونلاالتكافؤأنعلىتجاربهما

ابتعاثعمليةذلكومثالالف!عيف،التفاعليسمىالذي

مشعة.نواةبوساطةإلكترون

الوطنىالمعهدفيلذلكتجربةأولأجريتوقد

منوو..أس.سيبوساطة،المتحدةبالولاياتللمقاييس



301اللكافل

أمبلر،.إيمنوكل،نيويوركبمدينةكولومبيا،جامعة

هدسون.بيار.وهوبز،.دي.ودي،هيواردبليو.د.آرو

06-الكوبالتذراتاستخدمواوالذينالمعهد،من

قانوناليسالتكافؤبقاءأنعلىتجاربهمدلتوقد.المشعة

عاما.طبيعيا

قدرةإلىيشيرالذيالعددهوالكيمياءفيالدكا!ؤ

للتكافؤكان.أخرىعناصرمعالاتحادعلىكيميائيعنصر

حلتواليوم،متشابهةتعريفاتعدةالماضىفي

المصطب.هذامحلأدقكيميائيةمصطلحات

الهيدروجينذراتعددأنهعلىأولآالتكافؤتعريفتم

سبيلوعلىما.عنصرمنذرةأيمعتتحدأنيمكنالتي

منذرتينمعتتحدأنيمكنأكسجينذرةأيفإنالمثال

فإنوعليه02+،ماءلتكونالهيدروجينذرات

آخرتعريفوللتكافؤ.2تساويتكافؤقيمةله،الأكسجين

فأيونات.المؤينةالذراتشحناتعددعلىمبني

فإنوعليه،واحدةموجبةشحنةلهاعامةبصفة،الصوديوم

.اهيالصوديومتكافؤقيمة

الروابطعددإلىيستندللتكافؤ،ثالثتعريفوهنالك

ذراتمعالذرةتكونهاالتي(،الكيميائية)الوصلات

أرئروابطتشكلماعادةالكربونذراتأنوبما.أخرى

منالعديدأننجدولكن.أربعةالكربونتكافؤبأنفيقال

لهاويكون،مختلفةأشكالفيتتحدأنيمكنالعناصر،

المثالسبيلفعلى.واحدةتكافؤقيمةمنأكثربالتالي

.2،4،6تكافؤلهالكبريت

نيوتن.جيلبرت،لويس،الرابطةأيضا:انظر

بهيقصدوالسدعوالأجوربالعملاتيتعدقفيماالدكا!ؤ

الزمن.منمعينةفترةخلالتعادلها

وسعرالأجورفىالمساواةإلىعادةيشيرالتكافؤوتعبير

بأجرنسبتهتعادلأنيمكنمثلا،الحافلةسائقفأجر،الصرف

مساوياأجرايكسبمنهماكلاأنمؤداهمماالقطار،سائق

للاخر.مماثلةمنهماكلوظيفةبأنيعتقدلأنهللآخر،

أنهايعني،متكافئةالعملاتصرفسعربأنوالقول

للعملة.العالميةالأسواقفىالقيمةمتساوية

جنيهاتعشرةإبدالفيالراغبفالسابالإنجليزي

دولاراتعشرةعلىيحصل،أستراليةبدولاراتإسترليينية

واحدا.صرفهماسعركانمتى،ألمشرالية

أمراالأجنبيةالعملاتتكافؤكانإذامامسألةوتثير

كثيرا.جدلألحامليها،مفيدا

بعضفيالعيت!الأوفرمنبأنهيعلممسافرفكل

يكونقدالأقطارأحدففي،وبالمثلغيرها.دونالأقطار

خرى،19الأقطارفيلممعرهامنأرخصمعينةسلعةثمن

الدولوفي.أغلىتكونالأخرىالسلعبعضأنحينفي

مثل،القويةالصعبةالعملاتذاتالكبرىالصناعية

منأعلىعادةالإنتاجتكاليفتكون،المتحدةالمملكة

نأالمحتملغيرمنفإنهلذلك.الناميةالدولفيتكاليفها

ثمنإن.الإسترلينيللجنيهمماثلاالهنديةالروبيةسعريكون

إنجلترافيقيمتهمنبكثيرأرخصالهندفيالشايكوب

يزرعلانهأقل،بالهندالشايتكلفةأنذلك.عدةلأسباب

بيدإنجلترا.منأدنىبالهندالمعيشةمستوىأنكمافيها،

قيمته،يماثلقدأستراليافىالمصنوعالشايإبريققيمةأن

استوردتقدمنهماكلتكونإذوإنجلترا،الهندفي

.الشايأباريقمنمماثلةكميات

بتكافؤالقوليمكن،النظريةالناحيةمنأنهورغم

المحافظةالعسيرمنأنهإلا،الدوللدىالأجنبيةالعملات

السلعقيمةتغييرإلىبالنظرالتكافؤهذامثلعلى

الاستهلاكية.

الموادتكاليفزيادةمثل-الأسعارارتفاعحالةففي

أجرةارتفاعأو،المستشارينوأجور،الرئيسيةالغذائية

ميزانعلىذلكيؤثرقد-الدولإحدىفيالمساكن

القطر.هذافيالمدفوعات

المحليةللعملةالشرائيةالقدرةتغييرإلىيؤديوهذا

.بدورهيتغيرقدالذيصرفها،وسعر

والأفكاردلأحاسيسنفسيمصطدحالضدلقلكافؤ

وأآخرشمخصنفسيةأوالشخصنفسيةحولالمتناقضة

تتضمنالمعروفةالمتضادةالأحاسيسمعظمإن.معينةحالة

.والخضوعوالسيطرة،والرفضوالقبول،والكراهيةالحب

كلإنبحيثمتضادةتجاربفىإنسانكلير

الأحاسيسبعض-الأقلعلى-تتضمنالحبعلاقات

على-العدوانيةالعلاقاتمعظمتتضمنكذلك،العدوانية

حالةيميزأنللفرديمكن.الحبأحاسيسبعض-الأقل

الإحساسأما.المتضادةالأحاسيسمنفقطواحدة

إنهبحيثبماللاوعيفييكونأنفيمكنالاخرالمتناقض

علماءويعتبرالفرد.تصرفعلىكبيربشكليؤثرأنيمكن

هذهتحددعندمافقطقائمةمشكلةالضدينتكافؤالنفس

وأضعفهاوتسبب،الشخصهذاعلاقاتمعظمالمشكلة

كبيرا.شخصياقلقاتسبب

!نكائنينأيعنيقالسويا.العيشيعنيالدكاوو

قويةعلاقةبينهماوتربطمعا،يعيشان،مختلفيننوعين

الكائنينأحديكونالتكافلعلاقةوفي.متكافلانبأنهما

لاوقدأيضايستفيدفقدالاخرالكائنأمادائما.مستفيدا
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مختلفةأشكالثلاثةوللتكافليتضرر.وربمايستفيد،

تبادلووالتعايشالتطفلوهي،العلاقةطبيعةحمسب

المنفعة.

الكائنجسمفوقالكائنينأحديعيشالتطفلففي

وقد.العائلالاخرالكائنهذاويسمى،بداخلهأوالاخر

العلاقةهذهأمثلةومن.العائلعلىالطفيلياتتقضي

وبعضالإنسانأمعاءفيتعيع!التيالخطافيةالديدان

.الطفيليات:انظر.الحيوانات

الاخرالكائنمنالكائنينأحديستفيدالتعايشوفي

داخليعيشمثلا،البحريةالديدانفبعضيتأثر.لاالذي

السرطانيتغذىوعندما،الهبرميتلصرطانبهايعيشقواقع

الوجبة.لتتقاسممعهالدودةتخرج

أنواعفبعض.الطرفانيستفيدالمنفعةتبادلوفى

هذهوفى.الشوكيةالنباتاتبعضعلىيعيمقمثلاالنمل

النمليحميالمقاب!وفى،المأوىالنباتيوفرالعلاقة

أيضاالمنفعةتبادليحدت.الحشريةالافاتمنالنبات

باسميعرفمالتكوينفطريمطحلبينموعندما

لاالذيفالفطر،.الكائنينعنتختلفالتيالأششة،

منغذائهعلىيحصل،بنفسهغذائهيستطئتكوين

الفطر.يوفرهالذيالماءمنيستفيدالذي،الطحلب

الأشنة.:انظر

كفالةفيالأفراديكونأنمعناهالإسلاملمحيالدكا!ل

القوىكلتكونوأنبعضا،بعضهمينصرجماعتهم

الأفرادمصالحعلىالمحافظةفيمتلاقيةالمجتيمفىالإنسانية

الاجتماعيالبناءعلىالمحافظةثم،عنهمالأضرارودفع

سليمة.ألمس!علىوإقامته

يشدكالبنيانللمؤمن)المؤمنعد5:اللهرسولقال

مسلم.رواهبعضا(بعضه

عهنواأ

لا،واسعالإسلامفيالاجتماعيالتكافلمفهومإن

مختلفةكثيرةأنواعايشملبل،الماديالجانبعلىيقتصر

منها:

باحترامالإنسانيشعرأنوهو.الأدبيالتكافل

،المجالاتجميعفيمعهموالتعاونلهم،وحبهلهالآخرين

قوله!ها.كثيرةأحاديثفىهذاإلى!د!تالنبيدعاوقد

مثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين)مثل.علسط

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالجسد

لمسدم.واللفظومسدموالبحاريأحمدرواه(والحمىبالسهر

يحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنالاأيضا:وقال

ومسلم.البحاريرواه(لنفسه

مستقبلعنالأفرادمسؤوديةوهو.الدفاعيالتكافل

المجتمعفيفردكلعلىيجب،كماووطنهمأمتهم

ضدالأعداء،بلادهعنالدفاعفييساهمأن،الإسلامي

.14:التوبةوثقالا!خفاقا)انفروا:تعالىقال

فيمسلمايأسرأناستطاعإذاالعدوأنالفقهاءوقرر

عنللدفاعيهبواأنجميعاالمسلمينفعلى،الشرقأقصى

الأسر.منلتخليصهالأسيرهذا

الديةأوجبالإسلامأنفىويتمثلالجنائى.التكافل

جنايةتبعةأنوالأصل،العشيرةعلىالخطأالقتلفى

القتلحالةفيهناالقاتللكن.نفسهعليتقعالشخص

يتوفرا.لمالقتلوقصدالنيةسوءلان،يساللاالخطأ

فكانت،الظروفجميعفيالمقتولدميهدرأنولايمكن

تكافلأعنهالديةدفعفيالقاتلعشيرةتشتركأنالمصلحة

وتضامنا.

المجتفالإسلاميمسؤوليةوهو.الأخلاقيالتكافل

تصرفاتمنالأفرادهؤلاءمنيصدرعماأفرادهبجميع

الإسلامأوجبولذا،ومقدساتهوقيمهالمجتمعإلىتسىء

يأمرون،المجتمععلىحراسايكونواأنالجميععلى

رأى)من:عييطاللهرسولقالالمنكر،عنوينهونبالمعروف

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكم

مسلم.رواه(الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

فيهاوالواقعاللهحدودعلىالقائم)مثلك!4:وقال

اعلاهابعضهمفأصابسفينةعلىاستهمواقومكفل

مناستقواإذاأسفلهافيالذينفكانأسفلها،وبعضهم

نصيبنافيخرقناأنالوفقالوا،فوقهممنعلىمرواالماء

هلكواأرادواوماتركوهمفإنفوقنا،مننؤذولمخرقا

رواهجميعا(ونجوانجواأيديهمعلىأخذواوإنجميعا،

.للبخاريواللفظوالترمذيالبخاري

بواجبهمالأفراديشعرأنوهو.الاقتصاديالتكافل

قدالتىالتصرفاتعلىيقدمونفلا،مجتمعهمأفرادنحو

فيوالتطفيف،المعاملاتفيكالغشبالناسالضررتلحق

إليهايحتاجالتيالضروريةالأقواتواحتكار،الكيل

التعاملعلىلإجبارهمالمحتاجينحاجةوامشغلال،الناس

لأنها،الإسلامحرمهاالتيالتصرفاتمنذلكوغيربالربا،

منالنوعهذايوجبكما.بالناسكبيرةأضراراتلحق

تصرففتمئثلالحاجةعندالدولةتتدخلأنالتكافل

الأسواقفيالتدخلعليهايجبكما،بالناسالضرريلحق

الأسعار.لتحديدالحاجةعند

التيالحقوقفيويتمثل.والماديالمعيشيالتكافل

أموالفيوالمحتاجينللفقراءالإسلاميةالشريعةفرضتها

والاضحيةوالنذورالزكاة:الجانبهذاويشملالأغنياء،

هوبماالجانبهذايتحققكما.والصدقاتوالكفارات
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والعارية.

.الزكاة،الإسلام:أيضاانظر

كميةلشراءاللازمةالنقودهيالمعيشةلكاليف

وتتفاوت.الاستهلاكيةالبضابوالخدماتمنمعيارية

فكل،عائلةإلىعائلةومنفرد،إلىفردمنالحاجات

ولكن،والمأوىوالثيابالغذاءإلىيحتاجشخص

تشملوقد.المجردةالضرورياتهذهتتجاوزالاحتياجات

والرياضةوالقراءةالمواصلاتتكاليفالمعيشةتكاليف

الع!ثرينالقرنفيالمجتنةتكاليففىالتغير

المتحدةالولاياتفيالمعيشةتكاليفيقيمىالمستهلكسعرجدول

،المتحدةالولاياتفيالعملإحصائياتمكتالحدولأعد.الأمريكية

المنحنىمنويظهر،البضابوالحدماتآلافثمنيحسبالذي
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والعنايةالبيتوأثاثوالوقودوالغازوالكهرباءوالإيجار

.أخرىوأشياءوالضرائبوالشخصيةالطية

التيالنسبةبنفسوالأجورالرواتبترتفعوعندما

قوةفإن،الاستهلاكيةوالخدماتالسلعأسعاربهاترتفع

الأشخاصيكونحينأما.ثابتةتظلالشرائيةالعامل

التقاعدمرتباتمثلثابتمحدوددخلعلىمعتمدين

الأسعار.ترتفععندماالشرائيةالقدرةعنيتخلفونفإنهم

أمثلةومن.عديدةأسبابلهالمعيشةتكاليففىوالتغير

علىقدرتهمنأسرعللسلعمابلدطلبيزيدحينذلك

أكثرالبضائعتوافرتوكلما.ترتفعالأسعارفإنإنتاجها،

الأسعار.هبطتالنقودمن

مسؤولإحصائىوقسموزارةالحكوماتمعظموفي

الأمةوقدرةوالأجورالعملبياناتوتحليلالحعساباتعن

التغمرلقياسالبياناتأيضايجمعالقسموهذا.الإنتاجعلى

النتائجويسجل،الاستهلاكيةوالخدماتالبضائعأسعارفي

هذهيلخصالمستهلكلسعردليلاويطع.منشوراتفي

المنتظمالجمعالدليلهذاتجهيزويقتضي.المعلومات

لبيعالمحلاتآلافمنوالتكاليفالأسعارلمعلومات

.أخرىمصادرومنوالمستأجرينالبيوتوملاك،الأطعمة

وهوالتزايد،فيآخذالاستدلاليسمىنظاموهناك

بنسبةوالضرائبوالأجور،الأسعار،لربطيستعمل

فيالياوانخفاضاتزايدايقدموالاستدلال.التضخم

دليلأنخفضأوارتفعكلماوالضرائبوالأجور،الأسعار،

بعضهناكالمثالسبيلوعلى.الرسمىالمعيشةتكاليف

تلقائيايقومالذيالدوارالسلمشرطتتضمنعملعقود

المعيشة.تكاليفتزدادأنبمجردالأجورمرتباتبرفع

المالى.التضخمبمللمستهلكالأسعاردليلأيضا:انظر

(.البركانية)الصخورالصخورانظر:.الصخرياللكتل

ويكون،الدموعمنبنقطةشبيهزجاجيحجرالدكتيت

وأصغيرةكراتأوقضيبأوقرصشكلفىأومستديرا

نأغيرالجوزةحجمفىيكونالتكتيتأحجاروبعضزر.

التكتيتأحجاروبعض.حجمهفىجداصغيربعضها

أخاديد.بهمنقراسطحالهاأنكماأصفرأوأخضرلونها

قدكانتالتكتيتأحجارأنالعلماءبعضويعتقد

الحجربركامالعملاقةالنيازكبعفىارتطامإثرتكونت

،الأرضسطحفوقالأخرىالرسوبيةوالصخورالرملي

الصخورأذابتالارتطامذلكمننتجتالتيالحرارةوأن

التحليقأثناءوفى.شاسعةمساحاتفوقتتناثرجعلهامما

فيالأرضعلىأخرىمرةوسقطتالصخورتجمدت

نظريةاخرونعلماءوضعوقد.التكتيتأحجارشكل
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نإإذ.التكتيتبأحجاريتعلقفيماهذهعنتماماتختلف

بهاقذفتالتيالبركانيةالحممكتلبقاياإنتقولنظريتهم

قبلمنالقمرفيثارتقدكانتبراكينالارضنحو

المذابالصخرموادوأنسنة،مليون35إلى0002075

تصلبتالأرضنحوالعنيفةالانفجاراتأثناءلفظتالتي

زجاجية.أحجارشكلفي

ل!قطيربما؟(الحرارةأ!شقاا)تأتبرا!لتبريدا:نظرا.اللكثف

الطيعىبمالغازسوائلاشطوبة(؟في)التحكمالهواءتكييف

.الندىنقطة،الندىبمالضباب

والتكثيف.الامتصاصانظر:.اللكثدف

وأتصدأعندماالمعادنتصيبحالةا!ن!ر

لمعانه.س!إلمعادنيفقدعندماأومإلأكسجين،تتفاعل

فيماالمعادنعلىيتكونالذيللصدأتكدركلمةوتستعمل

الحديدية.غيروالمعادنالحديدعدا

ارومانيةا!ةلدىطضاوويصلكردش

سرأنهيزعمونالأرتوذكسيةالشرقيةوالكنيسةالكاثوليكية

لشخصالمقدسالسرهذاالقسيعرويعطي.مقدس

منالموتعلىمشرفأوخطرا،مرضالمريضأوعجوز،

المقدسالسردلكإعطاءيمكنكما،حادثأومرض

الكنيسةكانتوقد.مستشفىفىالمرضىمنلمجموعة

المقدسالسرتسمي،مضىفيما،الكاثوليكيةالرومانية

يدتدهنالمقدسالدواءإعطاءعندالأخير.المرهم

الوقت،ذاتوفي.مقدسإنهيقالبزيتوجبهتهالشخص

والجسماني.الروحيالشخصلشفاءصلاةتتلى

الذيالسايهمادلتقديررسمىرمزواووائرالدكريم

بأنهمالجميعاعترافاكتسبواالذينلمواطنيهاالدولةتكنه

وأللبلادالطويلةلخدمتهمأو،بالشجاعةتتسمبأعمالقاموا

الأميرأوالملكةأوالملكأوللرئيسويمكن.القيمةلأعمالهم

بيتمنأختاأوأخاأنقذتبنتأولولدميداليةيمنحأن

وأمعروفلممثلوسامايمنحأنيمكنكما.محترق

وأعالمأوالصناعةرجالأحدأوكبيرحكوميموظف

ومنالحكوميينللموظفينأيضاالأوسمةوتعطى.كاتب

وأولئك.مقابلبدونتطوعاالعامةالمؤسساتفييعملون

مثلمقابلبدونالعامةالخدمةفيسنواتأمضواالذين

البلدية.المجالسأعضاء

المتحدةالمملكةفياللكريم

ملحقفيالسنةفيمرتينتصدر.الشرفقوائم

السنةشرفقائمةوتصدر،جازيتلندنلصحيفةخاص

بينما،التاريخهذامنقريباأوديسمبر31يومفىالجديدة

الرسميالملكةميلادعيدفيالميلادعيدشرفقائمةتصدر

قائمةوهناكيونيو.شهربدايةفيعادةبهيحتفلالذي

يحلعندماعادةتصدروهيالبرلمانحلقائمةهيثالثة

.عامانتخابإجراءقبلالبرلمان

رئيسإلىتوصياتهاالرسميةالهيئاتمنعدديقدم

يستحقونأنهمترىالذينالأشخاصبأسماءالوزراء

مقابليعطىالذيالتكريماغحصالجنةوتفحص.التكريم

الأوسمةمندرجاتأربعوهناك.السياسيةالحدمات

وسام،الرباطوسام:هيتلكشخصيا،المل!سةتممحها

أما.الفكتوريالملكىالوسام،الاستحقاقوسام،الشوك

الشرفقوائمخارجمستقلةبصورةفتنشرالشجاعةحوائز

.المعتادة

اللوردفيهيقدماحتفالعنعبارةتكريموهناك

الملكةوتقوم.يكرمشخصكلالملكةإلىتشمبرلين

تكريمه.يجريالذيالشخصمعطفعلىا!لمسامابتثبيت

،بكنجهامقصرفيالعرلقغرفةفيعادةالمراسمهذهوتقام

رسميةملابسيلبسونشخص002نحويحضرهاوالتى

أقاربمناثنينأولواحدويمكن.الصباحملابسأو

تتمكنلموإذا.التكريمحفليحضرأنالمكرمالشخص

العائلةأعضاءأحديقوم،المراسمهذهبأحدالقياممنالملكة

الجوائز.بتقديمعنهابالنيابةالمالكة

تعلقالتيللأسبقيةصارمترتيبهناك.الأسبقيةترتيب

.ومعقدةطويلةوالقائمة.والميدالياتوالنيالضنالأوسمةبها

جوائزأعلىوهماوجورجفكتورياوسامىأولأيأقى

الفروسية:التاليةالأوسمةذلكبعدتأتيتم.الشجاعة

جورجوسانتمايكلوسانتوالامشحقاقوباثوالشوك

رفقاءووسامالبريطانيةوالإمبراطوريةالفكتوريوالملكي

أوسمةثلاثةهناكأنكما،المتميزةالخدمةووسامالشرف

وساموهو،باتريكسانتوسام:هيتمنحتعدلمللفروسية

نأمنذفارسأيبهيكرمولمام818سنةأنشئأيرلندي

ووسامالهند،نجمةووسامام،129سنةأيرلندااستقلت

استقلتأنمنذمنحهماتوقفوقد.الهنديةالإمبراطورية

الأربعة:الأوسمةمنولكل.ام479مشةوباكستانالهند

عدةالفكتوريوالملكيجورجوسانقمايكلوسانتباث

منالعلياالرتبة.الرتبلهذهصارمترتيبوهناك.رتب

سبيلعلى،أعلىوساممنأدنىرتبةقبلتأتيأدنىوسام

الإمبراطوريةأوسمةمنالعظيمالوسامفارسرتبة،المثال

.باثوساممنالمرافقرتبةتسبقالبريطانية

الملكيالوسام:هيذلكبعدتأتيالتيوالأوسمة

ثم،الجويةالقوةووسام،المتميزةالخدمةووسامالأحمر،



701لكساس

وميدالية،أسبقيةأولقبايحمللاالذيجونسانتوسام

،المتميزةوالخدمةالبسالةوميداليات،الأرواحلإنقاذألبرت

ميداليةضمنهاتأتي،ميداليةالعشرينعلىتزيدوهي

وميدالية،للبسالةالشرطةوميداليةالمتميز،السلوك

الواضحةالبسالةميداليةوتعطى.البريطانيةالإمبراطورية

وكذلك،الملكيةالبحريةالقواتوأعضاءالصفلضباط

هذهمنمنحتوقد.التجاريةالبحريةأعضاءإلى

ميدالية.022حواليالميداليات

والنجومالميدأدياتكلتشمل.الحربميداليات

علىالأمثلةوأحد.والحملاتالحربأثناءتعطىالتى

الحربخلالللخدمةأما-939459نجمةذلك

التاريخى،بترتيبهاالحربيةالميدالياتوتعلق.الثانيةالعالمية

القطيةالميداليةوتأتيأخيرا.الحديثةالميداليةتلبسحيث

وميداليةالأرضيةالكرةقطبىلمكتشفيتعطىالتي

التذكاريةوالميداليات.الترتيبفيذلكبعدالشرطة

والملكالسابعإدواردالملكتتويجذكرىلتخليدصنعت

إليزابي!والملكةالسادسجورجوالملكالخامسجورج

فكتورياللملكةوالماسيةالذهبيةوالذكرىالثانية

إليزابي!والملكةالخامسجورجللملكالفضيةوالذكرى

الثانية.

تشهدوالتي-الممتازةالطويلةالخدمةميداليات

البحريةلأعضاءتمنحالتيالميدالياتتشمل-بالكفاءة

الاستحقاقوميدالية،الجويةوالقوأتوالجيشالملكية

المطافئورجالالشرطةضباطوميدألياتللخدمة

التطهوعية.الطيةالخدماتأعضاءوميداليات

أنواطالكومنولثورعاياالبريطانيونالرعايايلبس

عليهاحصلواالتيالأجنبيةوالشاراتوالأوسمةالشرف

بريطانية.أوسمةأيةبعد

المملكة.نبيل،والفروسيةالفرسانأيضا:أنظر

والأنشطةالزائدالهيجانترافقمرضيةحالةا!ر

بحدوثالحالةهذهوتتصف.العصبيللجهازالتلقائية

وقد.صغيرةعصبيةوارتعاشاتدوريةعضليةتشنجات

.مخدرةتكونوقدالخفيفبالوخزالمتأثرةالأجزاءتشعر

إلىتمتدقدالتشنجاتتلكأنإلاأولأ،اليدانتتأثروعادة

الحالاتفىإلامؤلمةتكونولا،والحنجرةوالجسم،الوجه

أملاحنقصبسببالتكززحالةتحدثوقد.الشديدة

فىالكيميائيالتوازناختلالبسببأو،الكالسيوم

الجسم.

المتحدةللولاياتالغربيالجنوبفيولايةلكساس

فيتأتىبذلكوهي2كم030.196مساحتها.الأمريكية

إلاالسكانعددفييفوقهاولاألاسكا،بعدالثانيةالمرتبة

.508.95017حوالىفسكانها،ونيويورككاليفورنيا

،ودالاس،هيوستنمدنهاوأكبرأوستنعاصمتها.نسمة

وألباسو.أنتونيو،وسان

متنزهعبربافلونهيرويتحرج.للصناعةالرئيسىوالمركزتكساسديمديمةأكبرهيوسق.عصريةسحابلاطحاتمنتتألصهوستنوسطمنطقة

.الصورةمقدمةديالتذكاريهيوستن
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خمسةإلىتكساسولايةتنقسم.والمظخالسطح

إقليهوهوالساحر،الخليجسهلأولها،طبيعيةأقاليم

.والحبوبوالقطنوالخضراواتالفواكهفيهتزرعمداري

علىالعاباتإقليماغربتقعالتيالبراريسهولوثانيها

السهولإقليمأصثهاوثا.جبليةشبهمنطقةوهىالساحل

وهيالغربنحواتجهناكلماارتفاعهايزيدحيثالجبلية

السهولإقليمرالعها.رولنجيسهولوتعرفزراعيةمنطقة

شمالآويمتد،أجرارياسهوأطمنالغربإلىويقعالكبرى

فيوالججالالأحواضإقليمالخامسالإقليمكندأ.نحو

لرعيتصلححافةشبهمنطقةوهو،الولايةغربأقصى

الأبقار.

يشكلالذيجرانديريونهرالمنطقةفيالأنهارأكبر

منالعديدبالمنطقةيوجدكما،للولايةالغربيةالحدود

ائتىوالصناعيةالطبيعيةوالبحيراتالموسميةالأودية

.المياهوتحزينوالريالكهربائيةالطاقةلأغراضتستحدم

أمخازواالنفطبانتاختكساستشتهرالاقتصاد.

فىالبرمىالحوضفىيوجدمخزونهاوأكبر،الطبيعي

الشرقي.الشمالوفيالساحليالسهلعلىوأيضا،الغرب

العاملة،القوىأرباعثلاثةحواليتستخدمالبترولوصناعة

والصحةالتعليممثل،الخدماتمجالاتفىتعملوالبقية

.والمصارفوالموأصلات

بهاوتكثروالحبوبالقطنتنتجزراعيةمنطقةتكساس

الأبقار.مراعي

نحوهناككانالأوروبييندخولقبل.تاريخيةنبذة

ث!ا.أصيةالحاتكساسموبمدينةفىأحمرهندي000.03

انفصالوعند.ام731عامفيالمنطقةأسبانيااحتلت

تابعةتكساسأصبحتأم821عامأسبانياعنالمكسيك

امشقراربدأنفسهالعاموفي.المكسيكلإمبراطورية

بدأتوعندماأوسق.ممتيفنقيادةتحتالأمريكيين

حتىالمكسيكيينمعحربفيدخلواالتزايد،فىأعدادهم

بعدها.هيوستنسامبقيادةام836عامأستقلالهمنالوا

ثم،أعوامعشرةلمدةمستقلةجمهوريةتكساسأصبحت

تطورتالمنطقةولكن،أم845عامأمريكيةولايةصارت

.أم109عامالنفطواكتشافالأبقارلرعىنتيجة

ولايةفىخاصةشرطةرجالريلجررلكساس

هؤلاءيعمل.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتكساس

زياولايرتدون.العامةللسلامةالولايةإدارةسلطةتحت

الولايةلهموتقدم.الخاصةملابسهمويشترونرسميا.

أيضايحملونقدأنهمإلا.والمواصلاتالأسلحة

الخاصة.خيولهمأيضايركبونوقد.الخاصةأسلحتهم

التاسئالقرنأوائلمنذرينجرزتكساسفكرةبدأتوقد

المحمولةالبنادقحملةمنزمرةكانواحيثالميلاديعشر

نهرامتدادعلىالأمريكيينالمستوطنينلحمايةتشكيلهاتم

الوقوقطاعواللصوصالهنودالمحاربينمن،برازوس

المكسيكيين.

كرياتيصيبتكرالحمراءالدمكرياتلكسر

في(الدم)خضابالهيموجلوبينوينفصلالحمراء.الدم

الحمراءالكرياتوتكسرأضكسر.امنالأخيرةالمراحل

%.8،نحوعادةيتكسرحيثطبيعيأمرقليلةبكميات

عنالتعويضويتميومئا.الجسمفىالحمراءالكرياتمن

العظمنقيقبلمنالحمراءالكرياتبإنتاجالمتكسرةاممميةا

النقيينتجهاالتىالكميةتكفىلاوقد(.العظام)نخاع

،كبيرةأحياناتكونقدالتيالمت!صسرةالكميةعنللتعويض

.الدمفقرإلىالكرياتفىالنقصذلكفيؤدي

مفرطتكسرإحداثفىالكيميائيةالسمومتتسبب

عندالتكسرينتجوقد(،الدم)انحلالالحمراءللكريات

تكسرإلىتؤديذاتيةمضادةأجساملانتاجالجسمقيام

الحمراء.الدمكريات

فييتسببحيكائنيفرزهلممم،الذيفانأوالدكسين،

بعضويظل.الوفاةإلىيؤديوقدعديدةأمراضحدوث

السمالنوعهذاويسمىالعضوداخلالتكسينأنواع

الحىالكائنينفجرعندماالتسممويحدث.الداخلى

باسمالأخرىالتكسينأكواعوتعرف.السممنهويتسرب

خارجمنالحالةهذهفيالتسممويحدث،الخارجىالسم

مرضيسببالذيالسمأوالتكسينالبكتيرياتفررالعضو.

والفكالعنقتشنجأوالكزارومرضالديفتيرياأوالخناق

بعضوتفرز.القرمزيةوالحمىالغازيةالغرغريناومرض

التعرضويمكن.فيهتعيشالذيالطعامفيسماالبكتيريا

عنينشأالذي(الغذائي)التسممالبتيوليةبمرضللإصابة

أكلعنينشأالذيالأرغوتيةأوالفاسدةالأسماكأكل

الأمراضإلىإضافةبالأرغوتمصابأرزمنالمعدالطعام

عندالتكسينبسمالملوثةالأطعمةتسببهاالتيالأخرى

تناولها.

التكسينسمعلىالاستوائيةالأسماكبعضتحتوي

للأسماكمؤذغيرالتكسينهذاأنومعأجسامها.داخل

نتيجةالحيوانأوللإنسانالوفاةأشالمرضيسببقدأنهإلا

الثعابينبعضتنفثهالذيالسمأنكما.الأسماكهذهأكل

ويصف.السامالتكسيننوعمنهووالحشراتوالعناكب

وتقومبالتكسين.التسمملمكافحةللسممضاداالأطباء

.السامالتكسينوتحييدبإبطالللسمالمضادةالمادة

الملرص.؟الملصل:أيضاان!



الفنونتاريخفىكبيرنفوذذاتفنيةحركةالدكعييية

تماماحديثةأساليبالتكعيبيونالرسمامونأدخلإذ،الحديثة

الرسمفيثورةوأحدثوا،والمساحاتالأشكالرسمفى

العشرين.القرنخلالالفنونمنوغيره

خلالوازدهرتفرنسافيالتكعيبيةالحركةبدأت

الحركةهذهقاد.ام419و7091عاميبينماالفترة

ومن.براكجورجوالفرنسيبيكاسوبابلوالأسبانيالفنانان

وفيرناندلونايوروبرتالأسبانيجريسخوانالتكعيبيين

الأساليبالتكعيبيونالرسامونتجنب.الفرنسيانليجيه

.والأشكالالفراغاتمعالتعاملفيالتقليدية

فيالموضوعاتالمبكرةالنمطيةالتكعيبيةالرسومتحلل

الرسامونحاولماوكثيرا.أوليةوإشاراتهندسيةأشكال

الوقت،ذاتفيمتعددةبرؤىالموضوعإبرازالتكعيبييون

تلك!نوالتداخلالتوزيعإعادةمننوعبإحداثوذلك

العناصر.

ساكنةصوراالتكعيبيةالرسوماتمنالعديديزالما

الموسيقيةوالالاتالمناضدسطوحمثلمألوفةلأشياء

استوحواالتكعيبيةالمدرسةرسمامىمنوكثير.والزجاجات

والرلمسوماتالإعلاناتمثلاليوميةالحياةمنموضوعاتهم

الفنانونكانماوكثيرا.الشعبيةوالأغانيالكاريكاتورية

الفنانونويضع.لوحاتهمفيوكلماتأرقامايرسمون

والأشياءالرسمبينتجمعملصقةرسوماتأيضاالتكعيبيون

أسلوبهاكان.أم419وأم319عاميفيازدهرتالتألميةالتكعيبية

.المبكرةالتحليليةالتكعيبيةأسلوبمنبالألوانوامتلاءواقعيةأكتر

901اللكعيبدة

اكيتي.والقماشالصحفقصاصاتمثل،الحقيقية

شديداتأثراالتكعيبيونالرسامونتأثرذلكإلىوبالإضافة

الإفريقيالنحتلفنالتعبيريةوالقدرةالهندسيةبالبساطة

.لأسودا

التحليليةالتكعيبية؟التكعيبيالرسممننوعانهناك

مأ019عامالتحليليةالتكعيبيةنشأت.التأليفيةوالتكعيبية

الفنانونبهاحللالتيالطريقةمناسمهاواستمدت

.متعددةبطرقالأشكالتلكتجميعبهاأعادواثم،الأشكال

فقدتقريبا،أم219عامنشأتالتيالتأليفيةالتكعيبيةأما

.جديدةرمزيةوأشكالخياليةعناصربينتجمعأنحاولت

أولأم(9)70أالييونصبايمابيكاسولوحةوكانت

مدينةفيالمناظرمنعددابراكجورجورسم.تكعيبىعمل

.قويهندسىطابعلهاكانمرسيليا،منبالقربليستاك

فوكعسيلالفرنسيالفنىالناقدشاهدأم809عاموفي

تكعيباتمصطلحلوصفهافاستخدمالرسوماتتلك

التشكيلي،التصويرانظر:.للحركةاسماصاغوهكذا

.فرنان،ليجيهبممارسيل،دوشام

هوكماومسطحاتأحزاءعدةإلىالأشياءقسمتالخليليةالتكعيبية

.أم119عاموجيتاررجلبراكجورجلوحةفيالحال
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سو،بيكا؟بول،نسيزا،جورج،كبرا:يضاأنظرا

.نخوا،جريس،بلوبا

.(أصسة1)عةلصناا،لسعرا:نظرا0للكلفةا

فيهايبدوبطريقةالصوتإطلاقفناليطئىالدكلم

نأوالواقع.الحقيقيمصدرهغيرمصدرمنيأتيوكأنه

هذهعندهتنمولكىومتصلطويلمرانإلىيحتاجالمرء

نستعملهاالتيالمعتادةبالطريقةالأصواتتطلق.المقدرة

بدونالشفتانتبقىأنيجبحيثالعاديالكلامفي

الفممؤحرةإلىاللسانيسحب،المستطاعبقدرحراك

إخراجهيتمتمطوي!!نفسويؤخذفقط،طرفهويحرك

بوساطةتغيرأوالأصواتوتخففجذا.شديدببطء

نطقعندالشفتينتحركلتحاشىوالحنكالحلقعضلات

بهذهويمكن.ذلكنطقهايتطلبالتيالساكنةالحروف

وتغييرها.الحروفبعضمخارجفىالتحكم،الطريقة

اهسرحيةالعروضفيالطريقةهذهتستخدمماوكثيرا

تعابيرإخفاءويساعدوغيرها،المتحركةالدمىوفىالهزلية

يقومحيث،المشاهدينجمهورخداعإلىالمؤديوجه

المفترضالمكانإلىالمشاهدينانتباهبشدباستمرارالمؤدي

فيالبطيالتكلمممارسويقوم.الصوتمنهيجىءأن

بانهمويتظاهرونالمتحركةالدمىباستعمالالمسرح

الدمى.هذهيحاورون

عم!!منأنهالإغريقاظنقديمفنالبطنيالتكلم

منطقةمنيجيءالصوتبأنأعتقدواكما،الشياطين

البطن.

التقنية.انظر:الدكئولوجيا.

عنصرأولوهوء+.رمزهكيميائيعنصراللكئيتيوم

الكتليوالعدد،43الذريوعددهصناعيا،إيجادهيتم

م3791عاموفي..60989استقرارانظائرهلأكثر

عزلإيطاليافىمميجريإميليووبيريركارلواستطاع

الموليبدنومعيناتإحدىمنلمحانتاجهقاماولقد.التكنيتيوم

لورنسمميكلوترونفيبالديوتروناتطرقهاتموالتى

بيريربرهن.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبكاليفورنيا

فيواحدابروتوناخلفتقدالطرقعمليةأنوسيجري

هذاعلىالعل!اءوأطلق.التكنيتيوموكونتالموليبدنوم

يوجدأنهيعتقدونوكانواالبدايةفىماسوريوماسمالعنصر

تنتجالتيهيفقطصغيرةكمياتأنغير.الطبيعةفى

ومعناها،تكنيتجومإلىالاسمهذاتغييرتمولذاطبيعيا،

بكمياتالتحخيتيومعلىالحصولحالياويتم.صناعي

.الذريالانشطارلعمليةجانبيامنتجألكونهكبيرة

انصهارهودرجة.والرينيومالمنجنيزخواصتماثلوخواصه

عندالمكعبللسنتيمتراجم51.كثافتهوتبام،002.2

جيدامصدرايعدالتكنيتيومأشكالوأحدم.25درجة

.للإشعاع

القرانسورمنالتكويرسورة.!رةالدكودر،

الحاديةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

جاءت.ايةوعشرونتسعآياتهاعدد.والثمانون

!كورتالشمسإذا)تعالىقولهمنالتكويرتسميتها

.أالتكوير:

الوحيوحقيقة،القيامةحقيقةأءتتعاالتكويرسورة

اسمورتعالجهاالتيالإيمانأ!ازممنوكلها،والرسالة

المكية.

منيصاحبهاوماالقيامةببيانال!صيمةالسورةأبتدأت

والجبال،والنجوم،الشمسيشملهائلكونيانقلاب

يشملكما،والوحوشوالأنعاموالسماء،والأرضوالبحار

-"شكورتالشمسإذا)طويلاعنيفاهزاالكونويهزالبشر

العشاروإذاأ:سيرتالجبالهـاذا-"ءانكدرتالنجومهـاذا

سجرت!البحارواذاير"خشرتالوحوشهـاذات"ءعطلت

.6-أ:التكوير

الذيكل!لدالنبيوصفة،الوحيحقيقةتناولتثم

نزلالذيالوحيبهذاالخاطبينالقومشأنثما،يتلقاه

العلمنورإلىوالضلالالشركظلماتمنأجنقلهما

مزاعمبطلانببيانالكريمةالسورةوختمت.والإيمان

اللهمنموعظةأنهوذكرت،أمحظيماالقرآنحولالمشركين

لمن:للعالمينذكرإلاهوإن-":تذهبونفأين)لعبادةتعالى

رباللهيشاءأنإلاتشاءونوما-":يستقحأنمنكمشاء

.2!-62:التكوير!العالمين

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

أسفارمنسفرأولالتكوينسفرسدر.الدكوين،

علىويحتويتعقيدا،وأكثرهاأقدمهافهو.القديمالعهد

ونوح،وهابيلوقابيلوحواء،وآدم،الخلققصص

،ويعقوبوإبراهيمنوحالأنبياءقصصويعرض.والطوفان

أهميةالسفرولهذا،السلامعليهيوسفبقصةوينتهى

والنصراني.اليهوديالفكرفيكبيرة

(.الدماغ)حذعالدماغانظر:.الشبكياللكوين

المتخصصةالرعايةبيوتمننوعالمرصىلكدلآ

تعنىالإسلاميةغيرالأخرىالبلادوبعضبالغرب

لأنالبيوتهذهتهدف.الموتعلىالمشرفينبالأشخاص
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ممكنةنوعيةأفضلعلىالحصولالأشمخاصتتئلهؤلاء

ثلاثعلىالتكيةعملىيقوم.بكرامةيموتواوأنالحياةمن

القلقوأعراضالالمعلىالجيدةالسيطرة:هيقواعد

وتقديم،والعاملينالمريضبنالعلاقةوتوثيق،الأخرى

المريض.لعائلةالكاملالدعم

العلاجيةالتقنياتأحدثبالتكيةالعاملونيستخدم

لرعايةالخاصةمهاراتهميقدمونحيث،المرضىلرعاية

المناعةنقصمرضأو،بالسرطانالمصابينالمرضى

الذينالأشخاصورعاية،الشيخوخةوأمراض،المكتسبة

مزمنة.جسديةعللمنيعانون

بهايعملبلفقط،وممرضونأطباءبالتكيةيعمللا

علاجومتخصصومهنيونومعالجونقسيسونأيضا

كل.اجتماعيونوباحثون،نفسيونوأخصائيون،طبيعى

وكذلك.المرضىلرعايةأنفسهموهبواالعاملينهؤلاء

أحدتوفيالذينللأشخاصقانونيونمستشارونيوجد

عائلهموفاةبعدومساعدتهم،النصئلهملتقديمبمآبائهم

المريف.

بهايوجدحيثالمتحدةالمملكةفيالتكيةنشاطبدأ

.أخرىبلدانفىذلكمنأكثرويوجد،تكية07منأكثر

شرقيجنوبفيتكيةأولكريستوفرسانتتكيةكانت

بعملتقومإنشاؤها،تمحديثةتكيةأولوهي.لندن

الرعاية.تقنياتفيمتقدمةتدريسوطرقأبحاثوتنسيق

وهيئةالمرضىودعمالأعراضعلىالسيطرةذللثمثال

التدريس.

فيفيوجد،التكيةفلسفةدولة02منأكثرتطق

المراكزمنقليلعددالمثالسبيلعلى،وسنغافورةاليابان

علىالمشرفينالمرضىلرعاية،التكيةنهجعلىتدارالتي

.الموت

بومبايفىللهندتكيةأولأنشئتام869عاموفي

الألم،غيابفىالسلاموتعنيأشمرامآفينداشمانتيوهي

العائلة.لأفرادالسكنتدبيرخدماتهاوتشمل

برعايةشسبيهةرعايةتقديمتبنتالتيالبلدانوبعض

،الغرضلهذاخصيصابنيتوحداتلديهاليس،التكية

يديرهاصغيرةمستشفياتكونتأستراليامنأجزاءففي

وخدماتالمستشفىخدماتبينرابطة،عموميونأطباء

بلدانوفي.الموتعلىالمشرفينالأشخاصرعايةبيوت

منازلهمفىموتهمالمنتظرينبالأشخاصيعتنى،أخرى

سواءكاملادعمابرعايتهميقومونومنيتلقونحيا

المرضىخدماتأماكنفيأو،الخارجيةبالمراكزأوبالمنزل

سبلالسلطاتتبحثوالسويد،هولنداوفي.المقيمين

داخلموتهملحظةالمنتظرينالمرضىخدماتتطوير

التمريضطلابيتلقىحيثحاليا،الموجودةالمؤسسات

العنايةوطرقاحتياجاتعنتعليميةدرولمماوالطب

أسرهم.ودعمالموتعلىالمشرفينبالأشخاص

الفقراءكان،الوسطىالعصورفي.تاريخيةنبذة

أماكنإلىيلجأونالناسمنلهممأوىلاوالذينوالمرضى

منالكثيرالدينيةالطوائفتدير.تكياتاسمعليهايطلق

قضاءمنمدقعفقرفيهممنليتمكن،التكياتهذه

فيها.الأخيرةأيامهم

الحديثةالحركةبدأتالعشرينالقرنمنتصفوفي

سيسليالسيدةهيبريطانيةطبيبةعملأثناءللتكيات،

مريضاسوندرزقابلت،أم471عاموفيسوندرز.

الإيمانإلىبهاأدتالمقابلةهذه،الموتعلىمشرفابالسرطان

فيالحقلهشخصكلوأن،برزخيةحياةإلىمعبرالموتبأن

نأالشخصهذاحقمنأنكما.ألموبدون،بكرامةالموت

عملتالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفى.كإنسانيعامل

مركزوهي،بلندن،جوزيفسانخاتكيةفيسيسليالسيدة

،راهباتبوساطةتدار،الموتعلىالمشرفينالأشخاص

،أم679عامفيكريستوفرسانتتكيةبافتتاحفقامت

للتكيات.الحديثةللحركةبهيحتذىنموذجاووضعت

البقاءعدىقدرتهمنتزيدحىدكائنخاصيةالدكيف

واحدنوعمنحيانكائنانهناكوليس.بيئتهفيوالتوالد

واللونكالحجم،خاصيتهكائنلكلإنإذتماما،يتشابهان

إلىوبالإضافة.الاختلافمنشيئاتوضعالتيوالشخصية

مماأكثرالنسلتنئمنبطيعتهاالحيةالكائناتفإنذلك

أكثرللبيئةملاءمةالأفضلالنسليكونحيث،يعيش

تكونالذيالنسلأنكماوالتوالد.للعيع!احتمالا

بنجاحغيرهلايستطحمنافسةللبيئةملاءمةأقلتشكيلاته

.الضرورياتمنذلكوغيروالماء،الطعامعلىللحصول

يتسنىالتيالعمليةهذهتسمى،الداروينيةالنظريةوحعسب

والتوالدالبقاءاحتمالتكيفاالأفضلللنسلبموجبها

الطبيعى.الانتخاب

البيئاتمنكثيرفيللعيشالحياةأشكالبعضتتكيف

كلفييعيشونالناسأننجدالمثالسبيلفعلى.الختلفة

مناخإلىالاستوائيةالمناخاتمنتمتدالتيالمناخأنواع

البشريالجسدإنالقوليمكنناهناومن.الشمالىالقطب

بيئاتفىالحياةعلىقادرامايجعلهالتكيفاتمنيملك

كالبعوضالحيةالكائناتبعضأنإلا.واسعةمختلفة

لتكوينهانتيجةوذلك،خصوصيةأكثرالخيزرانوأشمجار

الدفءذاتالمناخاتفىفقطتعيعقفهيلذا،الجسماني

لرطوبة.وا

التكيفلاتستطععندماالحيةالأشمياءتموتماوكثيرا

النباتاتأنواعمنكثيراأننجدلذلك،المتغيرةالبيئةمع
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السمكةيساعدالتيهف

منالنجاةعلىالفراشة

كما.المفترسةالأسماك

والعلاماتالحطوطأن

جسمهاعلىالموجودة

والذيلالرأستجعل

يربكممامتشابهين

بحيثالمفترسةالأسماك

الطرفينأيلاتدري

تهاجم.

سابقةحقبةفىالأرضعلىتعيعشكانقالتيوالحيوانات

ملايينقبلالديناصوراتكانتفمثلا.للانقراضآلتقد

تعي!التيالبيئةتغيرمعولكن،الأرضفيتجولالسنين

.الزوالإلىوانتهت،التكيففيفشلتفيها

الحيةالكائناتمقدرةإلىتكيفكلمةتشيركذلك

الناستحركفإذابيئاتها،فيالمتغيرةالأحوالمعالتأقلمعلى

الأكسجينمثمياتتتكيفأجسادهمفإنالجبالإلى

بصنعوذلك،العاليةالارتفاعاتبتلكالهواءفيالقليلة

كذلك.للأكسجينالحاملةالحمراءالدمكرياتمنمزيد

.لشعرهبطرحهالحارالطقسعلىيتاقلمالكلبنجد

نسبيا،وجيزةفترةفىتحدثالتيالتكيفاتوتسمى

التأقلم.،المناختغيربسببخصوصا

بملحشرةا،علم،لبيئةا،لبيئةا،لحيوانا:أيضانظرا

.النبات

(.البؤري)الركيزلعينا:نظرا.الدكيف

اسمها.الأرجنتينغربيشمالفيمدينةلكدومان

سمحبالعلىتقع.تكيومانديميجيلسانهوالكامل

السكانعدد.تكيومانإقليمعاصمةوهيالإنديز

نسمة..271473

غربيلجنوبالرئيسيالتجاريالمركزتكيومانتعد

تقعحيثالسكرلإنتاجمهممركزوهي.الأرجنتين

وتتضمن.المدينةخارجالمرويةالسكرقصبحقول

ومعالجةوالألبان،اللحومتكيومانفىالأخرىالصناعات



113الهواءلكييف

وقد.بالمدينةالقوميةتكيومانجامعةتوجد.الحبوب

يظهر.ام565عامفيالأسبانالمستوطنونألسصسها

تموقد.الانحتىالمدينةأجزاءبعضفىالأسبانىالمعمار

عامتكيومانفيالأرجنتيناستقلالإعلانعلىالتوقيع

.ام681

الهواءحرارةدرجةفىالتحكمعمليةالهواءلكييف

الهواءوتبريد.حرارتهودرجةورطوبتهوحركتهالداخلي

الطقسيكونعندماوتسخينهحارا،الطقسيكونعندما

الرطوبةمنالتخلصعلىالهواءتكييفيعملباردا.

إلىالحاجةدعتإذاإليهإضافتهاأوالهواءمنالزائدة

الهواء،منوالأتربةالأولمساخإزالةعلىيعملكما.ذلك

حركةفيوالتحكمصحيا.أفضليجعلهالذيالأمر

الغرفةإلىالمنعشالهواءيدخل،تكييفهأثناءالهواء،

الغرفة!واءيصئوبذلك.خارجهاالفالمسدالهواءويدفع

،المذكورةبالطرقالهواءتكييفويمدناونقيا.منعشا

وأثناءاللعبوفىالعملفيراحةأكثريجعلنابهواء

.النوم

الهواءلكييفنستخدمكيف

الطقسيكونعندما،الناسمعظميفضل.للراحة

والنومالهواء،ومكيفة،باردةمطاعمفيالأكلحارا،

فىالسفرويكونالهواء.مكيفةالنومغرففيأكثربراحة

مكيفةوالسياراتوالحافلاتوالسفنوالقطاراتالطائرات

ويساعدالحار.الطقسمنإرهاقاوأقلمتعةأكثرالهواء،

وذلك،المنازلنظافةعلىالحفاظفيالهواءتكييف

الغالبفيالتكييفويخففالهواء.منالأوساخبسحب

اللقاححبوبتزيللأنهاالق!،حمىضحايامعاناةمن

الصحةعلىالهواءمكيفةالمستشفياتوتحافظالهواء.من

بها.والعاملينالمرضىراحةمنوتزيد

الطقسفيذاتهاالخدماتمعظمالهواءتكييفيؤدي

لدرجةوالمدفأالرطبالنقيالهواءبتزويديقومإذالبارد،

العولأثناءالراحةمنقدرأكبريعطيبحيثمعينةحرارة

.والنوم

زيادةعلىالهواءتكييفيساعد.والصناعةالعملفي

وأقلنشاطاأكثرالمستخدمونيكونإذ،العاملينكفاءة

أخطاؤهمفتقلالهواء،مكيفةوالمصانعالمكاتبفيتعبا

العاملينحمايةعليأيضاالهواءتكييفويعمل.وحوادثهم

والدخانالضار،والغبارالمرتفعةالحرارةدرجاتمن

فيالبضائعنظافةعليالهواءتكييفويحافظ.والأبخرة

زيادةعلىيساعدكماالهواء.مكيفةوالمحالالخازن

المريح.التسوفيفضلونالناسلأنالمبيعات

منكبيرعددويمتلك.الناسراحةعلىيساعدالملنزليالهواءمكيف

تركيبهايمكنمتنقلةهواءتكييفوحدات،الحارةالدولفيالأسر،

أكثر.أوواحدةغرفةتبريدالوحداتهذهوتستطيع.النافذةفي

الأجهزةمعتتعاملالتيالمصانغمنكثيرتحتوي

أوالغبارمنخاليةالهواء،مكيفةنظيفةغرفعلىالدقيقة

الطرانشركاتالمصانعهذهوتشمل.الجراثيم

فيالأجهزةتجميعأوبتصنيعتقومالتي،والإلكترونيات

تؤديقدصغيرةكانتمهماالغبارذراتلأن،الغرفهذه

نأكما.المطلوببالشكلالعملعنالأجهزةتعطلإلى

أثناءالأخرىهيتسخنالكبيرةالإلكترونيةالحواسيب

مساحاتتبريدالوحداتهذهتستطيع.العملاقةالهواءتكييفوحدات

والملاع!.،المكتسيةوالمبانى،التسوقمراكزتشمل،واسعةتجارية
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يخفضلمماالعملعنالحواسيبتتعطلوقدالمشخدامها.

.الحرارةهذهمنالهواءتكييف

ارتفاععندالأخرىالموادوبعضالفلزاتتتمدد

السبب،ولهذاانخفاضها.عندوتنكمش،الحرارةدرجات

فىالحرارةدرجاتفىللتحكمالهواءتكييفيستخدم

والساعاتالقياسأجهزةأجزاءأوعددمصائإنتاج

لأنوذلك،الأخرىالدقيقةوالمنتجاتالتصويروآلات

هذهحجمتغيرعلييعملالحرارةدرجةفىالتغير

.المنتجات

الأنسجة،مثل-اللافلزيةالموادمنكبيرعدديمتص

الزائدةالرطوبةوتعملالهواء.منالرطوبة-والتبغوالورق

الرطوبةتعملكماأشكالها.وتغييرالموادهذهبسطعلى

للتقصف.وقابلةجافةتصبحأنعلىالقليلة

للتحكمالهواءتكييفالنسيجمصهمانعأغلبتستخدم

ولا.ومنتظمةقويةوأقمشةخيوطإنتاجبهدفالرطوبةفي

والحريرالنايلونمثل،الأليافأنواعبعضصناعةيمكن

الهواء.تكييفبدونأقمشةإلىحياكتهاأو،الصناعي

جواربمنكبيرةتنئثمياتالتىالخياطةالاتوحتى

إبرتكونإذ،الحرارةدرجةفيمناسباتحكماتحتاجالنايلون

فراغاتفيوتعملالصغر،مندرجةعلىآلالاتهذه

درجاتفيمفاجئتغييرأييؤديقدبحيثجدا،صغيرة

انكسارها.أوحشرهاإلىالحرارة

قابلاويصبح،الرطبالطقسفىالورقيتمدد

علىالهواءتكييفويساعد.الجافالطقسفىللتقصف

الورقيبقىبحيثالمطابعفىالرطوبةمقدارفىالتحكم

السريعةالطاعةعلىيساعدوهذا.نفسهوبالحجممرنا

السنة.طوالوالكتبوالمجلاتللجرائد

للتخلصالهواءتكييفالغذائيةالصناعاتتستخدم

فيوللتحكمالهواء،منالأخرىوالشوائبالأتربةمن

علىالهواءتكييفويساعد.والرطوبةالحرارةدرجات

وأنواعوالبيضوالأسماكوالخضراواتالفاكهةتخزين

التيالبكتيريانموبمنعوذلك،السنةطوالالأخرىالأطعمة

إلاالحار،الطقسفىالشوكولاتةوتذوب.الأطعمةتتلف

علىالعملمنالشوكولاتةمصافييمكنالهواءتكييفأن

السنة.مدار

معالجةسرعةزيادةأوإبطاءفيالهواءتكييفيسهم

يكنولمالهواء.ورطوبةحرارةدرجةبتغييروذلك،الجبن

إلاالروكفورجبنصناعة،الأوقاتمنوقتفىممكنا

الرطب.الباردبالهواءتمتازفرنسافيخاصةكهوفداخل

الكهوفلهواءمشابهاهواءأوجدالهواءتكييفولكن

ويتحكمآخر.مكانأيفيذاتهالجبنتصنيعأمكنبحيث

ويمنعالخبز،عجينةانتفاخفيالخابزفيالهواءتكييف

الغرففيالمبردالخبزقشورولاتحتوي.التقولبمنالدقيق

.تشققاتأيعلىالهواءمكيفة

مصاؤإلمستحضراتفيالهواءتكييفيقوم

منالخاليالهواءبتوفيرفقطليس،والكيميائيةالصيدلانية

ويساعد.الجراثيمإزالةإلىذلكيتعدىبل،الأوساخ

للمحافظةالرطوبةمنمعيهتمستوىإبقاءعلىالتكييف

الأخرىالكيميائيةوالموادوالأملاحالمساحيقبقاءعلى

جافة.

الهواءمكيفاتتعملكيف

الهواء.تكييفأنظمةمنرئيسيةأنواعثلاثةتوجد

وتبريدهالهواءتنطفعلىالصيفىالهواءتكييفيعمل

علىالشتويالهواءتكييفويعمل.رطوبتهمنوالتخلص

تكييفويحملالهواء.إلىالرطوبةوإضافةوتسخينتنظيف

درجةفيوالتحكمالهواءتنطفعلى،السنويالهواء

أنظمةكلوتحتوي.السنةطوالرطوبتهومحتوىحرارته

الهواءتدويرأولبث،معينةطرقعلىالهوائيالتكييف

.الغرفخلالالمكيف

بعضتقوم.طرقبعدةذلكيتحققالهواء.تنظيف

وتحتوي.المرشحاتخلالمنالهواءبدفعالمكيفات

وأ،المرصوصالزجاجيالليفصوفعلىعادةالمرشحات

مناخرنوعأيأولزج،بزيتمطليةمعدنيةألياف

منالهواءمروروعند.الزجاجيةالأليافانظر:.اللواصق

بالهواءالعالقوالسخاموالغبارالأوساختلتصقخلالها،

خلالبنفخهأيضاالهواءتنظيفويمكن.الأليافبهذه

مكيفويحتويالهواء.غسالاتيسمىالماءمنرذاذ

الرشاشاتمنصفعلىالطريقةبهذهيعملالذيالهواء

فيغسلبها.المارالهواءعلىالماءمنناعمارذاذأتنفثالتى

الهواءمكيفاتتزودوقدبالهواء.العالقةالأوساخالماء

وتقومكهروستاتية.بمرسباتأوكهروستاتيةبمرشحات

جسيماتعلىموجبةكهربائيةشحنةبوضعالنبائطهذه

بشحنةالمشحونةالمجمعةالألواحوتقومالهواء.فيالأوساخ

انظر:الهواء.عنبعيداالموجبةالجسيماتبجذبسالبة

الهواءبضغطالمكيفاتمنعدديقومكماالهواء.منقى

امتصاصعلىتعمل،الكربونمننفاذهقطعخلال

الروائح.

الصيدلانيةالمستحضراتشركاتتتطلب

ولذلك.النقىالهواءمنكبيراقدراوالمستشفيات

خاصة.بمرشحاتمجهزةهواءمكيفاتتستخدم

جسيماتمنالتخلصعلىالمرشحاتهذهوتعمل

وقد.م.،...3إلىحجمهايصلالتيالأوساخ

الجراثيمتقتلخاصةمصابيحعلىالهواءمكيفاتتحتوي
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يزيلالكهروستاتىالمرسبأيضاويسمى،الكهروستاتيالمرشح

كهربائيةشحناتالمؤينيعطيالهواء.منوالدخانالغبارجسيمات

علىسالباالمشحولةالمجمعةالألواحوتقوم،الجسيماتإلىموجبة

بها.والاحتفاظالجسيماتجذب

الأشعةانظر:.البنفسجيةفوقبالأشمعةبالهواءالعالقه

البنفسجية.فوق

بتنظجفالقيامبعد.الحرارةدرجاتفيالتحكم

وتسخينهصيفاالهواءبتبريدالمكيفيقومأنيجبالهواء،

حراريةدرجاتعندبالراحةالناسمعظمويشعرششاء.

.م26و22بينتتراوخ

مكيفيعملكيف

النافذةهواء

بوساطةالغرفةهواءالافدةهواءمكيفيبرد

البخارهذاضاغطويضخالمبخر.عبرسريانه

115الهواءلكييف

بتمريرهالمكيفاتبعضتقومالهواء،تبريديرادعندما

بتنظيفيقومالذيوالرذاذالبارد.الماءمنرذاذخلال

وتقومأيضا.تبريدهعلىنفسهالوقتفييعملالهواء

كبيرة)مجاميعملفاتفوقالهواءبنفخأخرىمكيفات

وقد.كيميائيتبريدمائعأوالباردبالماءمملوءة(الأنابيبمن

الذيالتبريدأومائعالماءتبريدفيالتبريدآلاتتستعمل

تستعملوقدالهواء.تبريدملفاتخلالبدورهيتدفق

الماء.المكيفاتمنأخرىأنواع

المبانيفيالمستخدمةالهواءمكيفاتمعظمتقوم

مملوءةملفاتفوقنفخهطريقعنالهواءبتسخينالكبيرة

وأالحجريبالفحمغلايةوتعملالبخار.أوالساخنبالماء

وتقومالبخار،أوالساخنالماءإنتاجعلىالزيتأوالغاز

مكيفاتبعضفيالهواءبتدفئةالكهربائيةالسخانات

الأسلاكمنشبكةعلىالسخاناتهذهوتحتويالهواء.

خلالمنمرورهعندالهواءيدفأحيثكهربائيا،المسخنة

الشبكة.هذه

أجسامنامنالماءتبخريساعد.الرطوبةفيالتحكم

فصلفينديارطباالهواءيكونماوعادةتبريدها.على

إضافيةكميهامتصاصالرطبالهواءيستطعولا.الصيف

صعوبةنجدلذلك.الجافالهواءيفعلكما،الرطوبةمن

لايمتصالهواءلأن،الرطبالطقسفيأجسامناتبريدفي

منالناسيفقدهاالتيالرطوبةمقداريعتمدمنها.العرق

على-يعرقإذ،وحركتهمفعاليتهمنوععلىالعرقخلال

عمدبخارإلىويتحولالهواءمنالحرارةالتبريدسائليمتصالتبريد.سائل

.أخرىمرةسائلإلىالبخارويحولالحرارةيطلقالذيالمكثفإلى
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مشاهديمنأكثرالقدمكرةلعبةمشاهدو-المثالسبيل

الحارالهواءمنبالتخلصالهواءمكيفويقوم.الأفلام

بقىوإلا.الجافالباردبالهواءويزودهاالغرفةفيالرطب

بعدمقصيرةبفترةذلكبعدالإنسانوشعرلزجا،الهواء

حة.الرا

يعستطيعبمامقارنةالهواءفيالرطوبةمقداريسمى

الرطوبة.انظر:.النسبيةبالرطوبةرطوبةمناستيعابهالهواء

الرطوبةتتراوحعندماالقصوىبالراحةعادةالناسويشعر

06%.و03بينالنسبية

.طرقبعدةالهواءرطوبةإزالةالهواءمكيفاتتستطيع

نفسهالرطوبةمقداراستيعابيستطجعلاالباردفالهواء

بتبريدالمكيفاتتقوموعندماالحار.الهواءيستوعبهالذي

سائلأوالماءبرودةفإدالتبريد،ملفاتخلالالمارالهواء

فىالموجودةالرطوبةتكثيفعلىيعملالملفاتفىالتبريد

يبتلعندمايحدثكماتماما(سائلإلى)تحويلهاالهواء.

الثلج.بقطعملئهعندالقدحمنالخارجيالجزء

عنالهواءرطوبةإزالةالهواءلمكيفاتأيضاويمكن

الرذاذويقومالبارد.الماءمنرذاذخلالمنتمريرهطريق

منجزءتكثيفطريقعنكافبشكلالهوأءبتبريدالبارد

عليها.يحتويالتيالرطوبة

أيضا،الشتاءفيالمهمةالأمورمنالرطوبةفىوالتحكم

منقليلةكميةعلىالباردالخارجيالهواءيحتويإذ

تماما.حافايصبحالهواء،هذايسخنوعندما.الرطوبة

والرئتين.والحنجرةويهئالأنصالجلدالهواءهذاويجفف

الهواءمكيفيضيفالأعرأض،هذهمنوللتخلص

بتمريرذلكويتم.الباردالطقسفىالهواءإلىالرطوبة

منمسطحةأحواضفوقأوالماءمنرذاذخلالمنالهواء

الهواء.فيالماءتبخرإلىيؤديمماالساخنالماء

الناسمعظملأنالمهمةالأمورمنهوالهواء.تدوير

هواءيمتلىحينماالساكنالهواءفيبالراحةلايشعرون

منالتخلصيجبوعليه.والروائحبالرطوبةعادةالغرفة

الداخل.إلىالمكيفالهواءشدفقعندماالهواءهذا

الغرفة،جمئأنحاءفيالمكيفالهواءالمراوحتدفع

المجاريخلالمنأومباشرةالداخلإليالهواءيدفعوقد

وفي.المبنىأنحاءمختلفإلىتوزعهالتي)الأنابيب(

المستعمل،الهواءبسحبأخرىمراوحتقوم،نفسهالوقت

الهواءبعضالمراوحوتطرد،والروائحالدخانعلىللقضعاء

المستعملالهواءويعود.المبنىخارجبدفعهوذلكالمستعمل

التهويةبهوأءيمتزجحيثالهواء،مكيفإلىالمتبقى

منالمزيجهذاذلكبعديكيف.الخارجمنالمسحوب

يستبدلوأخيرا،.تدويرهويتموالخارجيالداخليالهواء

مسحوبانقياهواءالمبنىأوالغرفةهواءبكلالهواءمكيف

أنحاءفيالهواءتدويرالهواءمكيفويستطع.الخارجمن

وتعتمد.الدقيقةفي3م1.1إلى.4،يقارببمعدلالغرفة

المروحةحجمعلىالغرفةأنحاءفيالمدورالهواءكمية

وسرعتها.الهواءمكيففيالمستخدمة

الهواءمكيفاتأنواع

وأالكهربائيةبالطاقةتعمل.الغرفةهواءمكيفات

المرادالغرفةفىالمكيفاتهذهمنجزءويركبالغاز،

الهواءبنفخوتقوم،منفردةخزانةفىوتوضع.تبريدها

هوائيةقنواتعلىولاتحتوي،الغرفةداخلإلىمباشرة

هيالرئيسيةالثلاثةوالأنواعوإليها.منهاتمتد

الهواءمكيفات3-الصناديق2-النافذةهواءمكيفاتأ-

المستقلة.

،النافذةمنالسفليالجزءفىتثبتالنافذةهواءمكيفات

.أخرىإلىنافذةمننقلهاويمكن

،النافذةهوأءمكيفاتمنحجماأكبرالصناديق

منبالقربتقعأنويجب.الغرفةأرضيةعلىوتستند

الخارجي.الهواءعليللحصولبالجدارفتحةأونافذة

بينحجماالأكبرهيالمسدقلةالهواءمكيفات

مترين،إلىارتفاعهايصلوقد.الهوائيةالمكيفات

فىالحالهوكما،بالكاملكبيرةقاعةتبريدوتستطيع

المطاعم.

الكهربائيةالطاقةتستخدم.اللركزيةالهواءمكيفات

وأالغرفمنعددإلىالمكيفالهواءدفعويمكنهاالغاز.أو

المراوحتنفخواحد.مركزيمصدرمنالمبنىكاملإلى

مكيفبينالموصلةالهوائيةالقنواتخلالالمكيفالهواء

.لغرفواءالهوا

بالمكيفاتمقارنةفوائدبعدةالمركزيةالمكيفاتتمتاز

اللازمةالأجهزةكلتتركز،المثالسبيلعلى.الأخرى

يقللوهذأواحد.مكانفيكبيرةمساحةهواءلتكييف

اممتعمالويمكنوال!صلا!.التنظيفتكاليفمن

تزويديمكنأي؟منفصلةمناطقلخدمةالمركزيةالمكيفات

مختلفة.حراريةدرجاتذيبهواءالمبنىأنحاءمختلف

الانتظارلغرفةبرودةأكثرهوأءالطبيبيحتاجفقد

وعليه،أصغر.مكتبأيشغلالذيبالمحامىمقارنةالمزدحمة

الحاجتين.خدمةبالإمكانيجعلفالتقسيم

فيتستخدم.المركزيةالهواءومكيفاتالمزجغرفة

أنواعأحديحتوي.النوعينفوائدتمزجإذالكبيرةالمباني

الخارجي.الهواءلتكييفمركزيمكيفعلىالمزجأنظمه

غرفة.كلفيتقعوحدةإلىالمكيفالهواءبتدويرويقوم

الهواء.ورطوبةحرارةدرجةفيالغرفةوحدةتتحكم
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تكييفيعملكيف

المركزيالهواء

نظامويقوم.النافذةوحدةتعملكماتماما،الحارحإلىالحرارةالمركزيالهواءمكيففيالتبريدسائليحمل

والمكثفالضاغطويقع.المبنىعرفكلإلىالمبحربواسطهةالمبردالهواءبتحريكالفرنومنفاخ()الأنابيبالقنوات

المبى.حارجمنفصلةوحدةفي

وأالبارد،الماءبتزويدالمزجأنظمةمنالاخرالنوعيقوم

كلفىالمكيفإلىالمركزيةالتبريدالةمنالتبريدمايع

ومرشحمروحةعلىغرفةكلمكيفويحتوي.غرفة

.وتدويرهالهواءلتكييفتبريدوملفات

خليطتكييفعلىالمزجأنظمةمنالثالثالنوعيعمل

غرفةكلالنظامهذايزود.والخارجيالداخليالهواءمن

والهواء،واحدةهوائيةقناةخلالالمكيفالباردبالهواء

صندوقوحدةتقوم.أخرىهوائيةقناةخلالالمكيفالحار

علىللحصولالهواءينمنكلبخلطغرفةكلفيالخلط

الهواءبدفعالمزجأنظمةتتميز.المطلوبةالحرارةدرجة

منيقللوهذا،مركزيمصدرمنالتبريدمائعأوالمكيف

وحداتتسمح،نفسهالوقتوفي.الصيانةتكاليف

المناسبةالحرارةدرجةباختيارللأشخاصالمنفصلةالغرف

لرغباتهم.

فىالتبريد،وحدةتقع.المركباتهواءمكيفات

الوحدةالمحركيدير.المحركقربالغطاءتحت،السيارات

بدفعالهوائيةالقنواتوتقوم.بالمحركمرتبطسيرطريقعن

.السيارةداخلإلىالمكيفالهواء

لتشغيلمنفصلمحركعلىعادةالحافلاتتحتوي

تحتأوالحافلةخلفالأجهزةهذهتقعوقدالتبريد.أجهزة

فىالهواءمكيفويقع.العفشحجيرةقربواحدجانب

إلىالمكيفالباردالهواءالمكيفيد!.الحافلةسقف

السقف.بطولالممتدةالهواءقنواتبوساطةالمقاعد

وأالحديديةالسككعرباتفى،كوبائىمحركيقوم

ويقع.العربةتحتالواقعةالتبريدوحدةبتشغيلبتروليةآلة

تقوم.العربةنهايتيإحدىفىالمدخلفوقالهواءمكيف

ومنهاالهوائيةالقنواتخلالالهواءبنفخالمكيفمراوح

العربة.داخلتقعمنافذإلى

معظموتصنع،خاصةتبريدوحداتالطائراتتتطلب

التبريدوحداتتقع.الوزنلتخفيفالألومنيوممنالأجهزة

.عادةالأجنحةفىالكبيرةالطائراتفيالهواءوتكييف

تقوم.الصغيرةالطائراتفىالطائرةجسمفىتقعوقد

التبريد.أجهزةبتشغيلالهوائية)العنفات(التوربينات

إلىالمكيفالهواءتوزيععلىالهوائيةالقنواتوتعمل

الختلفة.الطائرةأجزاء

غرفةفي،السفنفىالتبريدأجهزةتركيبيتم

وحداتوتوجد.الاليةالأجهزةغرفةفيأوالمحركات

نأيجب.السفينةمنمختلفةأماكنفيالهواءتكييف

حركاتلتحملقوةأكثرالسفنهواءتكييفأجهزةتكون

الألواحمنخاصةأنواعوتستخدم.المتأرجحالمتموجالماء

البحر.ماءيسببهالذيالتآكللمقاومةالمعدنية

الغرفةهواءمكيفاخديار

الغرفة:هواءمكيفاختيارعندأمرينإلىالانتباهيجب

مناسبةالهواءمكيفتبريد()قدرةسعةتكونأنيجبا-

لمكيفالكهربائيةالمتطلباتتتناسبأنيجب2-للغرفة

.المستخدمالكهربائيالنظاممعالهواء
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وعددالغرفةحجميساعدالهواء.مكيفاتسعة

الهواء.لمكيفالمطلوبةالسعةتحديدعلىالأشخاص

الأجهزةوقدرة،الغرفةنوافذواتجاهومقاسعددوكذلك

.الجداريالعزلومقدار،بالواطوالإضاءةالكصبائية

فلنالمطلوبمنأق!!ا!واءامكيفسعةكانتإذا

حجمفيالزيادةأنكما،الغرفةتبريدالجهازبمقدوريكون

درنلكن،الحرارةدرجةفيالتحكمعنهينتجالوحدة

فيالحرارةدرجةتنحفضإذ،الزائدةالرطوبةمنالتقليل

لاتمتدوقد.التشغيلمنوجيزةفترةبعدالوحداتهذه

معظممنأضخلصلاتسصر!حتىطويلةلمدةالتشغيلفترة

الهواء.رطوبة

معايير:بأربعةالسعةالهواءمكيفاتمصنعويعاير

بالواطالقدرة2-،البريطانيةالحراريةالوحداتأ-

الحصانية.اغدرةا4-التبريد،أطنان3-،والكيلوواط

الحراريةأ!حدةا.البريطانلهالحراريةالوحدات

رطلىحرأرةدرجةلرفعاللازمةالحرارةمقدأرهيالبريطانية

واحدةفهرنهايتيةدرجةالماءمنكجم(نصف)نحوواحد

تبريدمعدلقياسأساسهيالوحدةوهذه.م6.05

الهواء،مكيفسعةلتحديددائمااستعمالهويجبالهواء،

وحدةرطل000.21سعةهواءمكيفيستطعإذ

منالمكيف!الهواءتحليصمنالساعةفيبريطانيةحرارية

رطل000.21حرارةدرجةرفعتعادلحرارة

لكلواحدةفهرنهايتيةدرجةالماءمنكجم(044.5)

لمماعة

سعةلقياسمستعملةوحداتوالكيلوواط.الواط

يمساويالواحدأ!اطوا.المتريالنظامفيالهواءمكيف

الساعة.فىبريطانيةصاريةو!ة.43

التخلصالتبريدمنواحدطنيستيمالتبريد.أطنان

منمتريطن.،!لصهرالكافيةالحرارةمنمقدارمن

طنسععتهاتبريدلوحدةويمكن.ساعة42خلالالثلج

وحدة000.288مقدارهاحرارةمنالتخلصواحد

حراريةوحدة000.21أو،ساعة42فيبريطانيةحرارية

سعتهاوتستطئوحدة.واط.0513الساعةفيبريطانية

وهكذا.الكميةهذهضعفمنالتخلصمنطنان

أجهزةلتشغيلاللازمةالطاقةتقيسبالحصانالقدرة

مكيفاتسعةتتراوحوقدالهواء.لتبريداللازمةالتبريد

إلىتصلقدرةإلىواط(ا09)حصانربعمنالهواء

تقومالتيللوحدات(كيلوواط002.2)حصان00037

كاملة.مبانبتبريد

المواصفاتتتحكم.الكهربائيةالطاقةمتطلبات

توصيلهيمكنالذيالمحركنوعفيالمحليةالكهربائية

محركاتمعظموتعمل.الكهربائيةالأنظمةأنواعبمختلف

وأواط(،ء7.)واحدحصانقدرتهاالتيالهواءمكيفات

وتحتاجالطور.أحاديوتيار،فولت011علىأقل،

-022أوفولت022إلىإماالكبيرةالهواءمكيفات

مختلفوتستعملالطور.ثلاثىوتيار،فولت044

الكهربائيةالطاقةمنمختلفةكمياتالهواءمكيفات

المهندسونويستخدمنفسها.الحرارةكميةمنللتخلص

استهلاكمدىلقيالر،الطاقةكفاءةمعدليسمىرقما،

ولإيجاد.الاقتصاديةالناحيةمنللكهرباءالهواءمكيف

الوحداتعدديقسمما،لمكيفالطاقةكفاءةمعدل

التىالكهربائيةالقدرةعلىالساعةفيالبريطانيةالحرارية

الذيالهواءمكيفذلك،مثال.بالواطالوحدةتستخدمها

حراريةوحدة00052منللتخلصواط006يستخدم

لأه...مقدارهاطاقةكفاءةمعدلأسهالساعةفيلريطانية

لهاالهواءمكيفاتومعظم33.8أي6؟00علىمقسومة

كفاءةمعدلزادوكلما8،إلى4منطاقةكفاءةمعدل

قلتوبالتاليللكهرباءاستهلاكهامقدارقل،ا!حدةا

التشغيل.تكاليف

ئاريخيةنبذة

الحصائروالرومانوالإغريقالمصريينقدماءاستخدم

فوقبتعليقهاقامواحيظ،الداخلىالهواءلتبريدالرطبة

هبوبعندالهواءالتبخريبرد.منازلهمأبوابفتحات

،الميلاديعشرالسادسالقرنوفيالحصائر.خلالالرياح

دافينشيليوناردوالكبيرالإيطاليوالعالمالفناداستطاع

المائيةالقدرةواستخدمت.للتهويةآليةمروحةأوأ!بناء

تطوير،أم535عامالإنجليز،واستطاع.المروحةلتشغيل

المناجم.لتهويةدوارةمروحة

لتكييفالأولىبالمحاولاتالأنسجةمصنعووقام

درونتفىللحريرشركةقامتأم،971عامففيالهواء.

مصنعها،وتهويةلتدفئةمركزينظامبتركيببانجلترا،

المتحدةبالولاياتإنجلاند،نيوفيالأقمشةصانعووعمل

المناسجقربضخمةقدورفيالماءغليعلى،الأمريكية

بصحةأضرتالحرارةولكنالهواء.رطوبةعلىللحفاظ

الطريقة.هذهعنالتوقفامشدعىمماالعمال

ريد،ديفيدالإنجليزيالعالمقام،أم838عامونحو

وترطيبلتهويةبنظامالبريطانيالعموممجلسبتزويد

منتصففي،الأمريكي،جوريجودواخترعالهواء.

مستشفى.غرفلتبريدباردهواءآلةعشر،التاسيعالقرن

فيعشر،التالممعالقرنأواخرفيالنسيجمصنعوبدأ

الهواءتكييففيالماءرذأذباستعمالإنجلاندنيو

منمكريريجوزيفسجلام،798عامفي.بمصانعهم
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اختراعبراءة،الامريكيةالمتحدةبالولاياتبأوهايو،توليدو

الهواء.مكيفاتفيحالياالمستخدمةالرذاذاتمنلنوع

الاستشاريالمهندساستطاع،ام209عاموبحلول

كارنيجىلمبنىهوائيةتبريدأنظمةتصميم،وولفألفريد

نفسهاالسنةوفى.نيويوركمدينةمبانيمنآخرولعدد

نظامأولبتصميمكرييرويليسالمهندسالباحثقام

حرارتهدرجةفيوالتحكمالهواءوتدويرلتنظيفعلمي

ورطوبته.

مدينةمنكرامر،ستيوراتالنسيجمهندساستعمل

الأمريكية،المتحدةبالولايات،الشماليةبكاروليناتشارلوت

وأصبح.ام609عاممرةلأولالهواءتكييفتعبير

عامبهاالمعترفالهندسةفروعأحدالهواءتكييف

.ام119

أول،بالبرازيلفلهو،موروفييقعالذيالمنجمكان

فندقلمبنىالهواءتكييفوادخل.هوائهتكييفتممنجم

تججهيزاليابانوبدأت.ام339عاملندنفيكمبرلاند

عاموبحلول.ام349عامالمكيفبالهواءقطاراتها

فيللسجائرمصنعفىمكانهالهواءتكييفأخذ،ام359

،ام389او359عاميوبينالهند.فىكلكتامدينة

إفريقيا،فىالقطاراتفىاستخدمقدالهواءتكييفكان

الجنوبية،وأمريكاالاوسطوالشرقوماليزياوالهندوأستراليا

فيالهواءتبريدأنظمةأمريكافيجريهاوندشركةوركبت

كان،التسعينياتبدايةوفي.أم049عامحافلةأول

الولاياتمنازلمنكبيرعددفىانتشرقدالهواءتكييف

.الأخرىوالدولالأمريكيةالمتحدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرطوبةمزيلالتهويةالشبريد

الحراريةالمضخةالترطيبجهازالتدكة

الهواءمنقىالحرارةالترموستات

الهواءالرطوبةالهواءتلوث

ومساحة.مميزةقمةده،الأرضسطحعنارتفاعالدل

منارتفاعاأقلوهو.للجبلالتىتلكمنبكثيرأقلسطحه

المنطقةعنم503منأقلإلىالتلالوترتفع.الجبل

ذلكومع.الارتفاعهذادائماالجبالتتجاوزبينما،المحيطة

نأذلكصغير.جبلالتلإنبالقولالأمرتبسيطيمكنلا

تماما.مختلفةبطريقةيتكونالتل

بها،تكونتالتيللطريقةطبقا،التلالتصنيفويمكن

،التلالمننوعانوهناكمنها.تكونتالتيالموادوأنواع

وانهدامي.إنشائي

حطامتراكمطريقعن،الإنشائيةالتلالتتكون

الجليدية،الأنهاربوساطةالرمالوترسيباتالصخور

الرمليةوالكثبانالشكلبيضيةالجيلديةوالتلال،والرياح

عنفتتكون،الانهداميةالتلالأما،النوعلهذاأمثلةهي

ارتفعت،قدكانتالتيللمساحاتالعميقالتاكلطريق

التلالهذهتتكونوقد.الأرضيةالقشرةفيقلاقلنتيجة

سهلةالصخورمنالمتراكمالجيريالحجرطبقاتمن

التاكل.

عدديبلغ،المحتلةفلسطينفيمدينةأكبرثانيةأديبوو

والماليالتجاريالمركزوهي،نسمة007/325سكانها

الشرقىالساحلعلىوتقعالبلاد.فيالرئيسيوالصناعي

المتوسط.الأبيضللبحر

دايزنجوفدواراسمهأبيبتلفيرئيسيميدال!هناك

علىالمتا-تصطف.أبيبتللمدينةالقلببمثابةوهو

الأرصفة.علىالمقاهيوتنتشر،المجاورةالشوارعجانبى

وذالسلامبرجيقفبالمدينةالتجاريالحيوسطوفى

جنوليشوارععدةبعدعلىوهوطابقا،والثلابنالسبعة

أما.المحتلةفلسطينفيمبنىأعلىوهو،دايزنجوفدوار

ميناءوهييادامدينةفهوالمدينةمنالغربيالجنوبيالقسم

أبيبتلكانتالتيالأصليةالعربيةالمدينةأنهاكما،قديم

.ام489عامالإسرائيليالاحتلالقبلضواحيهاإحدى

التيالموابالتاريخيةمنالعديدبهاويافايافا.انظر:

المتاحفمنالعديديافافيويوجدالاثار.علماءجددها

معظمويعيش.الليليةوالأنديةوالمطاعموالمقاهىالفنية

الجذبمصادروتضم.سكنيةشمققفيأبيبتلسكان

أبيب.تلومتحفهاآرتزمتحفأبيبتلفيالثقافى

العاليالتعليممعاهدمنواحدةهيأبيبتلوجامعة

فيتقعوهيبارايلانجامعةوهناك،بالمديخةالمتعددة

المركزهيأبيبوتل.المدينةبضاحيةجانرامات

هذهفيويوجد،المحتلةفلسطينفيالرئيسيةللصناعات

تشتملالبلاد.فيالأعمالشركاتنصفحواليالمنطقة

الكيميائيةوالموادالبناءموادعلىالصناعيةالمنتجات

والمنتجاتالآلاتوعددالإلكترونيةوالمعداتوالملابس

مثلالأنشطةلبعضمركزأيضاوللمدينة.المصنعةالغذائية

الأحزابرئاسةأنكماوالتجارةوالطاعةالمصارف

أبيب.تلفيتوجدالسيالممية

أوروبامنجلبواالذيناليهودأسسام909عامفي

مدينةأصبحتلكنهايافا،شرقشمالأبيبتلمدينة

تدفقمعبسرعةأبيبتلنمتام.219عاممستقلة

وأصبحت.أوروبامنأساساقدمواالذيناليهود،المهاجرين

عاماليهودقبلمنفلسطيناغتصاببعدالبلادعاصمة

ويافاأبيبتلمدينتااندمجتأم9ء.عاموفي.ام489

يافا-أبيبتلاسمويبقىيافا.-أبيبتلمدينةمعالتكونا
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تلباسمدائماتعرفالمدينةولكن،الرسميالاسمهو

الخمسينياتفىالسريعالنموفيأبيبتلاستمرت.أبيب

سكانهاعددبلغوقد،العشرينالقرنمنالستينياتوبداية

فيذلكبعدوبدأتام659عامفينسمة0023193

فىبدأضواحيهافىالسكانعددأنغيرالانحسار.

والمنطقةأبيبتلفيالسريعةالزيادةعنونتج.الارتفاع

وبرورالهواء،تلوثمثلالمشكلاتبعضبهاالمحيطة

المرور.حركةوتكدس،الفقيرةالأحياء

الإنجليزيالمزارعهوام(.174-ام)674!جتروثل،

كانالبذور.صفوفلزراعةعمليةأداةأولصممالذيم!

وكانت،الزراعةفىأياديهميستخدمونأيامهفيالمزارعون

.المتفاوتوالإنتاجالبذورتبديدالنتيجة

ولمالآليالزراعةجهازالأوروبيونالخترعونجرب

عامحوالىفيتل.حققهالذيالنجاحمنهمأييحرز

صغيرةلحفرصموفلإعدادآليةبذارةتلطورام007

تلاممتحدمالحفر.تلكفىالبذورإسقاطثمالتربةفي

معواحدوقتفيصفوفثلاثةلزراعةالبذارةلجرحصانه

ذلكيعتبر.اليدويةبالزراعةمقارنةأقلبذوراستخدام

البريطانية.الاليةالزراعةتجاهالأولىالخطوةالجهاز

بجامعةوالتحقإنجلترا،بيركشاير،فيتلولد

أوروبافيكثيراتنقل.لندنفيالقانونودرسأكسفورد،

لبذارتهتوضيحيبوصفتلقام.الزراعيةالأنشطةلمشاهدة

.أم731عامبالحصانالعزقزراعةكتابهفيالآلية

الممالحتشك!!)كصايخدجة،التلانظر:.الجليديالتل

(.اليابسة

الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.البحرينقلعةتل

العربية.

الفدزاتمنالفدزيةالأجزاءصناعةعمديةالتلبيد

معبعضهاالمسحوقةالفلزاتضغطيتمحيث،المسحوقة

تتلبدحتىالفرنفيتسخينهايتمثم،قالبفيبعض

فلزيامنتجالتشكلمترابطةوتصير،الصغيرةالجسيمات

التحميل،كراسيصناعةفيالتلبيدويستخدمصلبا.

المشابهة.والأجزاء،والتروس

الموادأوالزجاجأو،الفدزاتتسخينعمديةالدلدين

إلىالتلدينيؤديببطء.عادةويتمتبريدها،ثمالأخرى

.الفلزاتوخصائصتركيبفىالتغيراتمنالعديد

الفلزاتيجعلمثلأفهو،مطلوبالتغيراتهذهوأغلب

للتلدينويمكنتشكيلها.عمليةتسهلوبذلكليناأكثر

منالإجهادالمسمىالداخليالضغطيخفضأنأيضئا

المنتجاتصنعخلالتنشأقدالإجهاداتوهذه.الفلزات

المشخدامها.خلالأوالفلزية

الداخليةالإجهاداتإزالةالزجاجتلدينمنوالغرض

ومن.المفاجئالكسرأوالتشققبعدفيماتسببقدالتي

المتوازنغيرالتوزيعبسببالإجهاداتتحدثأنالمرجح

حالةمنتبريدهاخلالالزجاجيةالمادةفيللحرارة

حزامعلىبوضعهاالزجاجيةالموادتلدينويتمالانصهار.

تلدينويمكنليهر.تسمىحاويةعبرببطءيتحركفلزي

مرآةتلدينولكنأقل،أودقيقة03خلالرفيعةمواد

كاليفورنيافيبالومارجبللمرصدالضخمةالتلسكوب

أكثراستغرقأمتار،خمسةقطرهاالبالغ،المتحدةبالولايات

.عاممن

التقسية.أيضا:انظر

فذ،أمريكيذرةعالم(.-أم09)8إدواردلالر،

عملهأدىوقد.الهيدروجينيةالقنبلةأبويسمىماغالبا

الهيدروجينيةالقنبلةاختراعإلىالنوويةالفيزياءفىوبحوثه

.أم259عام

بودابعستفىام809عاميناير15فيتلرولد

دكتوراهشحهادةعلىحصلام329عاموفي)المجر(.

أثناءام،419عاموفىألمانيا.فيليبزججامعةمنالفيزياء

فيالذريةالقنبلةبمشروعتلرالتحق،الثانيةالعالميةالحرب

الوطنيالختبرفىوعمل.الأمريكيةالمتحدةالولايات

عامحتىنيومكسيكوولايةفىالموسلوسباسمالمعروف

ليفرمورلورانسمختبرفىبالعملالتحقثم.أم529

تصميمفيالمتخصص)كاليفورنيا(ليفرمورفيللأبحاث

عملأم،-759أ539الفترةوفي.النوويةالأسلحة

مديرمنصبوشغلكاليفورنيا،جامعةفيللفيزياءأستاذا

متعاوناومديرا،أم69و.5891عاميبينليفرمورمختبر

.ام759أو729عاميبنللمختبر

تقعوهي.الأمريكيالنفطلصناعةرئيسيمركز!ا

وهيأوكلاهوما.شرقيشممالفيأركنساسنهرعلى

سكانهاعدد.الرئيسيةصناعتهاومركزالنشطميناؤها

549807الحضريةالمنطقةولممكاننسمة367لأ203

تلسافىصناعيمجمع0001منأكثرويوجد،نسمة

المصنعةالمعادنومنتجات،الرئيسيةتنئالصناعات

فيللنفطمصفاةأكبروتقع.الكهربائيةغيروالالات

تضاعفوقد.بقليلتلسامنطقةخارجأوكلاهوما

ما059مابينالفترةفيتقريباالمدينةسكانعدد

.ام89.و
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التيتلكفمنأحجامها"فيكبيرااختلافاالتلسكوباتوتختلف.الأرضعنالبعيدالكونودراسة،البعيدةالأشياءرؤيةمنيمكنناالتلسكوب

صماعية،أقمارفيالأرضحولتدورالتلسكوباتوبعضاليسار(،)أع!المراصدميضخمةتلسكوباتإلى(اليمين)إلىالملكيينهواةيستعملها

اليسار(.أسفل)الصورة

الللسكوب

الأشياءتكبرالةأيضا،المقرابويسمىالتلسكوب

الكوابمطلدراسةالفلكيونويستخدمها،البعيدة

التلسكوبولولا.السماويةالأجراممنوغيرهاوالنجوم

قليلةكوكبناوراءالذيالكونعنمعرفتنالكانت

جدا.

تتراوحفهي،والحجمالشكلفيالتلسكوباتتختلف

يبينقدالتيالعاكسةالطاسةتشبهالتىالكبيرةالأنواعبين

فيالنظركأجهزةالصغيرةوالأنواع،م503نحوقطرها

فيتكنلمبالذاتوهذه،المقربةالميدانونظارات،البنادق

منببعضبعضهمااقترنتلسكوبينسوىالأمرواقع

وأعدسةالتلسكوباتهذهمعظه!فىوتستعملجانبيهما.

الجسملهذاويمكن.ألاجساممنلجسمصورةلتكونمرآة

فيلمفيتسجيلهيمكنأوالمجهر،عدسةخلالمنيرىأن

إلكترونية.بأجهزةأوضوئي

البصرية.التلسكوباتهيالمعروفةالتلسكوباتوأكثر

عيوننا.تفعلمثلماالمرئيالضوءترىالتلسكوباتوهذه

منأخرىأنواعاتعكلالفضاءفيالتيالأجسامولكن

الراديوموجاتمثلرؤيتهايمكنلاالتيالإشعاعات

منأخرىأنواعاالفلكيونويستعمل.السينيةوالأشعة

.الإشعاعاتهذهلمراقبةالتلسكوبات

النظاراتاختصاصيليبرشاي،هانزصنعربما

ركبعندماام،806سنةتلسكوبأول،الهولندي

ركبسنةخلالوفيضيق.أنبوبفيزجاجعدستى

شمخصوأصئأولمماثلاجهازاجاليليوالإيطاليالفلكي
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حققماوسرعانالسماء.بهليدرسالتلسكوبيستعمل

علمفيثورةإلىأدتالتيالاكتشافاتبعضجاليليو

حولتدورأقمارعدةهناكأنمثلااكتشففقد.الفلك

.المشتري

إسحقالإنجليزيالفلكيصنعأم668سنةوفي

الأيامهذهوفي.مرآةيستعملكانتلسكوبانيوتن

بالأبحاثالخاصةاعبيرةاالتلسكوباتمعظمتستخدم

.العدساتمنبدلآمرايا

اللالسكوباتئفعلماذا

للأجسامواضحةصافيةصوراالتلسكوباتتظهر

جهاربدونالإنسانعينتبصرهالاالتيالنائيةالبعيدة

الهواةالفلكيونيستعملهاالتيوالتلسكوباتمساعد.

يمكنعمامرةمائةأكثربتفاصيلالأجسامرؤيةمنتمكنهم

القويةالكبيرةالتلسكوباتوحتى.المجردةال!نتراهأن

تفاصيللناتكشفأنيمكنهالاالمراصدفيتستعملالتي

النجومأشكاليطممىللأرضالجويالغلافلأنأكثر

التعتيمهذانتفادىولكي.السماويةالأجراممنوغيرها

لكيالفضائىهلتلسكوبالعلماءأطلقفقدالرؤيةفى

.الجويالغلاففوقيعمل

وفي.خافتةأجساماتكتشفأنللتلسكوباتويمكن

الضوءكميةعلىالقدرةهذهتعتمد،البصريةالتلسكوبات

عدسةكانتوكلما.يجمعهأنللتلسكوبيمكنالذي

دمامكانيصبح،كبيرةللضوءالجامعةالمرآةأوالتلسكوب

للتلسكوباتويمكنأكثر.ضوءايجمعأنالتلسكوب

،المجردةالعينتجمعهماضعفمليونتجمبحوأنالكبيرة

.مرةمليونبسحوأكترخافتةأجساماتكتشفوبذلك

منالكثيرةالأنواعمنواحدإلاهوماالمرئيوالضوء

منالأرضإلىتصلالتيالكهرومغنطيسيةالإشعاعات

أنماطفىالفضاءخلالمنالإشمعاعهذاوينتقلالفضاء.

وطولموجاتها.طولفيتختلفوالتي،بالموجاتتسمى

الموجةوقمةالموجاتإحدىقمةبينالمسافةهوالموجة

الكهرومغنطسيةللإشعاعاتالرئيسيةوالأنواعلها.التالية

والأشعةجاما،أشعة:الموجةطولتزايدحعسب،هي

والأشمعة،المرئيوالضوء،البنفسجيةفوقوالأشعة،السينية

الفلكيونويستعملالراديو.وموجاتالحمراء،تحت

بعملللقيامإلكترونيةكشفأجهزةبهاخاصةتلسحوبات

الإشعاعاتمنالمرئيةغيرللأشسياءرموزأوأشكال

الإلكترومغنطسية.

بما،الكهرومغنطجمسيةالإشعاعاتأنواعبعضوهناك

المعينة،اللاسلكيةالموجاتوبعضالمرئيالضوءذلكفي

.الأرضمندرامشهاويمكنالجويالغلافخلالمنتمر

أنواعبعضعلىالطريقيسدالجويالغلافأنغير

فوقالأشعةخاصةوبصفة،الأخرىالإشعاعات

ويستخدمجاما.وأشعةالسينيةوالأشعةالبنفسجية

لمراقبةالصناعيةالأقمارفىمركبةتلسكوباتالفلكيون

.الإشعاعاتمنالثلاثةالأنواعهذه

مقاييستسمىبنبائطالمزودة،التلسكوباتوتمكن

خاصةمحددةموجاتأطوالدراسةمنالفلكيين،الطف

وتفصلتنتشرالنبائطهذه.الكهرومغنطسيةبالإشعاعات

الطيف.يدعىنمالالتشكلالإشعاعاتموجاتأطوال

حرارةدرجةلتحديدالطفمقياسالفلكيونويستخدم

الكيميائي،وتكوينهاالغازيةوالسحبوالكواكبالنجوم

الأجراممنجرمأيبهايقتربالتىالسرعةيحسبواولكى

عنها.يبتعدأوالأرضنحو

البصريةالتلسكوبات

إلىبعضعنبعضهاالبصريةالتلسكوباتتحتلف

عدساتالميدانلنظاراتتكونوقد.الحجمفيكبيرحد

المرصدلتلسكوبتكونوقد.سم5.2حوألىقطرها

التلسكوبينكلاأنإلاأمتار،6قطرهامرآةالضخم

البصرية.المبادئلنفسوفقايعملان

تستخدم.البمريةالتلسكوباتتعملكيف

الضوءموجاتلجمعمراةأوعدسةالبصريةالتلسكوبات

تكونماوعادة.واضحةصورةعلىللحصولوتسليطها

إذافقطتكتشفبحيثضعيفةخافتنجممنموجةكل

وأالعدسةوتجعل.عدسةأومرآةبوساطةطاقتهاركزت

.البؤرةتسمىواحدةنقطةفيتتجمعالموجةقمةالمرآة

فيمختلفةمواقعفيالنجوممختلفمنموجاتوتجتمع

علىتقعالبؤراتكللكن،مختلفةبؤراتفيالسماء

تسمىمنطقةفيالمرآةأوالعدسةمنمتساويةمسافة

وبينالمرآةأوالعدسةبينالمسافةوتسمى.البؤريالمستوى

.البؤريالطولالبؤرة

ضوئيةأفلاماالفلكيونيضعالتلسكوباتأبسطوفي

الفضاء.فيالتيللأجرامصوراليسجلالبؤريالمستوىفي

بعدسةوذلكالمباشرةالمراقبةلغرضالأشكالتكبيرويمكن

عدستينمنالعينيةالعدساتمعظموتتكون.مجهريةعينية

العدسةبضبطالتلسكوببؤرةالمشاهدويضبط.صعيرتين

الجامعةوالعدسةالعينيةالعدسةبينالمسافةلتغييرالعينية

ويمكن.بؤريطولكذلكالعينيةوللعدسة.المرآةأوللضوء،

البؤريالطولقسمةطريقعنالتلسكوبتكبيرقوةإيجاد

العينية.للعدسةالبؤريالطولعلىالمرآةأوللعدسة

منأنواعثلاثةهناك.البصريةالتلسكوباتأنواع

الانكساريالتلسكوب-ا:البصريةالتلسكوبات



123لتلسكوبا

التلسكوباتتعملكيف

التلسكوباتتشكل.البصرية

جسمأيأولسجمةصورةالبصرية

في.بويقتينآخرفضائي

تدحلالانكساريالتلسكوب

عدسةداخلإلىالضوءموجات

فىموحةكلبتركيزتقومزجاحية

هناكوتشكل.البؤرةتسمىنقطة

لواسطةمشاهدتهايمكنصورة

التلسكوبفىأما.عينيةعدسة

أسطوانيةمرآةفتقومالانعكاسى

علىالضوءموجاتبعكس

الذيالتصميموهذأ.البؤرة

النيوتونيالتلسكوبيعسمى

مسطحةصعيرةمراةليهتستخدم

العدسةنحوالضوءعليهالينعكس

العيمية.

الانكساريالتلسكوب

الؤريالمسبتوى

الضوءموحات

الانعكاسياللسكوب
عسةعلىسة

مسطحةعدمة

الانكساريالتلسكوب3-العاكسالتلسكوب2-

العاكص.

التلسكوباتمنالنوعلهذا.الانكساريةالللسكوبات

طرفىأحدفيوتوجدالشيئيةالعدسةتسمىكبيرةعدسة

منمحدبةعدسةالشيئيةالعدسةوهذه.ضيقطويلأنبوب

.الأطرافمنأسمكالعدسةومعطيكونبحيثالجانبين

خلالمرورهاأثناءالضوءموجاتسرعةالزجاجويهدئ

وسمطفيتقل،ماأكثر،الموجةسرعةوتقل.العدسة

تجعلوهكذا.سمكاأكثرالزجاجيكونحيثالعدسة

الوقت.نفسفيالبؤرةإلىتصلكلهاالموجةقمةالعدسة

عينيةعدسةلهاالتيالانكساريةالعدساتتعكس

لاالفلكيةالمراقبةولكن.مقلوبةتبدوبحيثالصورةمكبرة

التيالتلسكوباتأنكما.مقلوبةغيرصورةإلىتحتاج

تحتاجلاالفلكيونبهايقومالتيالمراقبةأعمالفيتستعمل

عادةتستعملالتىالتلسكوباتأما.عموديةأشكالإلى

،الميدانن!اراتمثل:الأرضعلىالتيالأجساممراقبةفي

فإنها،المساحةومعدات،البندقيةلتصويبالنظروجهاز

إلىالصورةلقلبموشعوراتأوإضافيةعدساتتستعمل

.أخرىمرةالصحيحةالجهة

با!شعمالاكتشافاتهمعظمجاليليوأنجزوقد

منوكيرهاجاليليوأدواتأنغير.الانكساريةالتلسكوبات

حولقزحقوسبألوانصوراأنتجتقدالانكسارأجهزة

التلوينهذاظهروقد.الكروماتيبالزيغسميتالأطراف

الأزرقالضوءنقلفىتبطئالعدساتإحدىأنبسبب

بؤرياطولآالأزرقالضوءتعطيوبذلكالأحمر،منأكثر

يتكونالذيالنوروهو-الأبيضالضوءيمروعندماأقصر.

منفقطواحدالونافإنعدسةداخل-الألوانكلمن

مضبوطة.وبطريقةتمامابالبؤرةيصطدمالألوان

التلسكوباتهذهفيتستخدم.العاكسةالتلسكوبات

شمكلهافى)الطاسات(الزبدياتتشبهالتيالمقعرةالمرايا

الابتدائيةالمرآةتسمىالتيوللمرآة.العدساتمنبدلآ

المراةمركزيعبرخطأييصبحبحيثمصنوعس!

ضربتالتيالكرةبدربيكونماأشبهأيمكافئيابم

الشكل،بهذاتكونالتيوالمرآةالهواء.فيعالئابالمضرب

لبؤرةالضوءأشعةتعكس،ا!لكافئيةالمرآةتسمىوالتي

أخرىمراةتعكسوهناكأمامها.جدامضبوطة

عينية.عدسةإلىالإشعاعات

سحميةمراة

ابتدائيةمراة

العدمة

العيحية

!ص!

ثقبفيهاابتدأئيةمرآةفيهتستخدمالانعكاسيكاسيجرينتلسكوب

المرآةوتعكسحجما.أصعرمحدلةمرآةإلىالضوءلتعكسالوسطفي

العينيةالعدسةبوساطةرؤيتهويمك!،الثفخلالمنالضكموءالصغيرة

تسحيله.يتمأو
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علىالعاكسةالتلسكوباتعادةالفلكيونويفضل

الكبيرةالعدسةوزنتحسببوقد.الانكساريةالتلسكوبات

نأيمكنالثقيلةالكبيرةالمرآةلكنوتشوهها.انحنائهافي

تصنعأنللمرايايمكنفإنهلذلكونتيجة.الخلفمنتسند

ضوءاتجمعتستإ%نوبذلك،العدساتمنأكبرلتكون

لأنمفيدةالمكافئيةالمرايافإنذلكإلىوبالإضافةأكثر.

الحمراءوتحتالبنفسجيةفوقالأشعةبعضتجميعبإمكانها

المرئي.الضوءإلىباللإضافة

أوائلمنواحدتصميممننيوتنإسحقتمكنوقد

الزيغليتفادىام668سنةالعاكسةالتلسكوبات

الذيالتصميموفي.العدساتتسببهالذيالكروماتى

منضوءاتعكسلكىمسطحةصغيرةمرآةاستعملصنعه

أنبوبجانبعلىالتيالعينيةالعدسةإلىالابتدائيةالمرآة

تلسكوباتصانعقامأم672سنةوفى.التلسكوب

تلسكوببتصميمكاسيجرينباسميعرففرنسي

الابتدائية.المرآةأمامصغيرةمحدبةمرآةفيهاستعمل

المرآةفيثقبخلالمنالضوءالصغيرةالمرآةوتعكس

عليهأطلقالتصميمهذاخلفها.الابتدائيةللعدسةالابتدائية

واسعبشكليستعملوهوكاسيجرين،تلسكوباسم

البصريةالتلسكوباتمقامليقومأليومالفلكيينبوساطة

الحمراء.وتحت

شكلفىالأولىالعاكسةالتلسكوباتمراياكانت

وتلميعهانظافتهافىأسهلالكرويةفالمرآة.كرةمنمقطي

تماما.البؤرةفيالضوءتضبطلالكنهاالمكافئية،المراةمن

أوائلفىالمكافئيةالمرايالصنعتقنياتالفلكيونوضعوقد

منتصنعالقديمةالمراياوكانتعشر.الثامنالقرن

والقصديرالنحاسمنثقيلخليطوهيالمرآوية،السبيكة

إلىذلكبعدويحتاجوبسهولةسريعالمعانهينطمعم!الذي

تعلمالتامئكلشرالقرنأواسطوفيمتكرر.م!ع

طبقةيصنعكيفلايبجفونجوستسالألمانىالكيميائي

لامعس!لإخراجالزجاجعلىالفضةمنخفيفة

يمكن،لمعانهيخبواوالسطحينطمسوعندما.عاكس

نجدواليوموصقلها.مسحهادونطلاؤهايعادأنللمرآة

مطليمعظمهاوأن،زجاجيةمراياالتلسكوباتلكلأن

.الألومنيوممنبطبقة

أضلسكوباتالهذه.العاكسةالانكساريةالتلسكوبات

فيكبيرةومرآة،للأنبوبالأمامىالطرففيكبيرةعدسة

المكافئية.المرايامنبدلآكرويةمراياتستعملوهي.المؤخرة

الأخطاءلتصحيحقليلأالضوءأشعةبكسرالعدسةوتقوم

الكروية.المرآةتسببهاالتيالعكسية

البصرياتأختصاصى،شميتبيرنهارداخترعوقد

.أم039سنةالعاكعم!الانكساريالتلسكوب،الألمانى

منأوسعلمنطقةصوربتكوينالتلسكوبهذاويقوم

قاموقداحر.تلسكوبأيبوساطةيتمأنيمكنمماالسماء

الحجمالكبيرةشميتتلسكوباتباستعمالالفلكيون

بأك!لها.السماءاضصوير

كثيرا.البصريةالتلسكوباتأظهرتهاأشكالتسجيل

لتسجيلأفلاماأوفوتوغرافيةألواحاالفلكيونيستعملما

فإذا.البصريالتلسكوببوساطةتتكونالتيالأشكال

طويلةلفترةاخرجسملأيأوخافتلنجمالفيلمتعرض

صورفإنالسببولهذا.مضيئةصورةذلكعنتنتج

عنتكشفالتلسكوببوساطةتؤخذالتىالضوئيةالسماء

منتصفوفي.بالعينترىأنيمكنلاكثيرةتفاصيل

أجهزةتدريجياحلتالعشرينالقرنمنالسبعينيات

أدواتعليهاويطلق،الأفلاممحلالإاممترونيةالاكتشاف

إلىالضوءبتحويلالأجهزةهذهوتقوم.القارنةالشحن

علىأشكالأوصورتكوينفىتستعملكهربائيةشحنة

صوربعملالمزدوجةالشحنةأجهزةوتقوم.حاسوبشاشة

لأنهاالأفلامأوالفوتوغرافيةالألواحمننجدهمماأحسن

.بعيدةدرجةإلىللضوءحساسة

الفلكيينفإن،المزدوجةالشحنةأجهزةوباستعمال

جزءأيفيبعيدحدإلىالخافتةالمجراتيرواأنيستطجعون

البعدكلبعيدةالمجراتهذهوبعضتقريبا.السماءمن

تتكونأنقبلالأرضإلىرحلتهبدأضوءهاإنبحيث

سنة.بليون5.4قبلالأرض

يرواأنالفلكيونيستطع.البصريةالتلسكوباتأبعاد

.كبيرةتلسكوباتبوساطةالكونفيالموجودةالمجرات

بسببوذلكتماماواضحةتكونأندونالأشكالوتظهر

اليوميةوالحرارةالرياحوتشكل.الجويالأرضغلاف

الهوائيةالجيوببعضالجويالغلاففيوالبرودة

الاختلافاتهذهوتؤثروالبارد.الدافئالهواءمنودوامات

يخترقوهوالضوءوسرعةاتجاهعلىالحرارةدرجةفي

إلىتصلالنجمضوءموجاتفإنلذلكونتيجةالهواء.

.بالصورةيضرمماالشىءبعضمختلفةأوقاتفيالبؤرة

عدممنقليلاالجويالغلافظروفتسببوعندما

".جيدة"الرؤيةبأنالفلكيونيقول،الوضوح

نأالفلكيوناكتشفالمسبعينياتأواخرومنذ

قبابوتبريدعزلطريقعنالرؤيةتحسينبإمكانهم

الغلاففوقيعملالذيللتلسكوبويمكنالمراصد.

أطلقوقد.الرؤيةوضوحعدممنيفلتأنفقطالجوي

تلسكوباسممدار،لهمرصدوهو،التلسكوبهذاعلى

نأورغم.أم099عامفيمدارهأخذوقد.الفضائيهبل

منالتلسكوبمنعإلىأدىمما،النقصيشوبهامراةفيه

هذاأنإلاله،يريدونهاالعلماءكانالتىبالطريقةالعمل



أكثروبتفاصيلوضوحا،أكثرأشكالأأخرجقدالتلسكوب

.الأرضظصعلىاخرتلسكوبأيمندقة

اللاسلكيةالتلسكوبات

وتقيس)الراديوية(اللاسلكيةالتلسكوباتتجمع

فىالأجسامبعضتطلقهاالتيالخافتةاللاسلكيةالموجات

جوثكارلالأمريكيالمهندساكتشفوقدالفضاء.

سنةالفضاءمنالمنبعثةاللاسلكيةالموجاتجانسكي

جروتبنىالقرنهذامنالثلاثينياتأواخروفي.ام319

لاسلكيتلسكوبأول-آخرأمريكيمهندسوهو-روبر

الأولىاللاسلكيةالتلسكوباتوكانت.الطاسةشكلعلى

قويةمصادرالمجراتإحدىومركزالشمسأنوجدتقد

بعضهناكأناكتشفواوكذلك.اللاسلكيةللموجات

فيمظلمةجهاتمنآتيةالقويةاللاسلكيةالموجات

نجومبقاياهىإنماالمصادرهذهأنواكتشفالفضاء.

الوقتذلكومنذ.البعيدةالمجراتمننادرنوعأومتفجرة

التداخلمقياس

البالغاللاسلكي

اقيموقدالفحخامة،

سكورومنبالقرب

بالولالاتبنيومكسيكو

أقوىمنوهو.المتحدة

اللاسلكية.التلسكوبات

طبقا27صويتكون

منهاكلقطرلاسلكيا

مترا.25

125اللالسكوب

اللاسلكيةالتلسكوباتيستعملونالذينالفلكيوناكتشف

التلسكوباتبوساطةرؤيتقدتكنلمالفضاءفيأجراما

لممحائبعلىالاكتشافاتهذهواشتملت.قبلمنالبصرية

ترسلمنهارةونجومومنبضات،غازيةلجزيئاتعملاقة

،نجوموأشباهاللاسلكيةالموجاتمنمنتظمةنبضات

منكبيرةكمياتوترسلالنجومتشبهجدانائيةوأجرام

.اللإشعاع

معظمتستخدم.اللاسلكيةالتلسكوباتتعملكيف

فىيسمىضخمامكافئياعاكسااللاسلكيةالتلسكوبات

الطبق،باختصارأوالطبقبالهوائيالأحيانمنكثير

نفسوللطقالفضاء.مناللاسلكيةالموجاتلجمعوذلك

ولكن.العاكسبالتلسكوبالخاصةالمكافئيةالمرآةشكل

الضوء.موجاتمنبكثيرأطولاللاسلكيةالموجات

يحتاجلااللاسلكيالتلسكوبطبقفإنلذلكونتيجة

التلسكوبمراةصنعفيالمتبعالدقيقالتشكيلأوللصقل

يضبطلكيقطرهفىأكبريكونأنيجبلكن.العاكس

،لمئنكأ

!ج-

9

!!عسه
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العاكسةوتضبط.الطويلةاللاسلكيةالموجاتالبؤرةفي

ويقوم.كهربائيةإشاراتإلىيحولهاهوائيعلىالموجات

ويسجلالإشاراتهذهبتضخيمالاسلكياستقبالجهاز

شكلفيمختلفةجهاتومنمختلفةتردداتعندقوتها

حاسوببوساطةالمعلوماتوتحلل.شريطعلىإحصاءات

يستخدمتم.الاستقبالجهازمنالإشاراتيجمع

الموجاتلمصدرصورةلرسرالإشماراتهذهالحاسوب

والتركيبالمرسلكىاالطيصلتحليلأواللاسلكية

للمصدر.الكيميائي

كأنظمةالكبيرةاللاسلكيةالتلسكوباتوتستعمل

والكواكب.القمرلسطحخرائطلإعدادضخمةرادار

لأحدأوللقمرقويةلاسلكيةموجاتالفلكيونويرسل

التياللاسلكيةالأصداءذلكبعديسجلونثم،الكواكب

الخرائطرسمالتقنيةهذهالفلكيونويسمى.راجعةترتد

بالرادار.

التلسكوباتمعظمفي.اللاسلكيةالتلسكوباتأنواع

مصدرأينحوالعاكسةتديرمحركاتهناكاللاسلكية

يصلمتحركطبهتوأكبرالسماء.فياللاسلكيةللموجات

ثابتاطبقايستعملواأدللفلكييرويمكن.أم..إلىقطره

ضئيلجرممنالصادرةاللاسلكيةالإشاراتلدراسةكبيرا

طبقهوإنماالعالمفيلاسلكيتلسكوبوأكبرالضوء.

فيأريسيبومنبالقرل!وادفيمركبالطاسةيشبهثابت

فىويستعمل.م503الطبققطرطولويبلغبورتوريكو.

وقياسها.المنبضاتمكانلتحديدالأحيانأغلب

حد،أبعدإلىدقيقةلاسلكيةصوراالفلكيونينتج

ا!لاسلكيةاالأطباقمنكبيرعددمنإشاراتبضموذلك

تجمعمركزيةمحطةوفي.بعيدةمسافاتعلىالمنتشرة

مواقععدةمنإلكترونيااللاسلكيةالإشاراتالحواسيب

الإشاراتبينالوقتفيالتأخيرفتراتمإبخالمختلفة

منالإشساراتتجعلالتأخيراتهذه.الختلفةالأطباقمن

بعضهاويقوي،الوقتنفمم!فيمعاتأتيلاسلكيةموجة

بولمساطةالبؤرةفيضوئيةموجةتتركزكماتمامابعضا

التياللاسلكيةالتلسكوباتوتسمى.مرآةأوعدسة

مقياسالطريقةبهذهببعضبعضهاوشصلتتجمع

بينالمسافةكانتوكلما.اللاسلكيالتداخل

أحسن،التداخلمقياسنتيجةكانتأطولالتلسكوبات

خرائطلإعدادالتداخلمقياسالفلكيونويستعمل

للسماء.لالحملكية

الكبيرالصفلاسلكيتداخلمقياسأقوىيسمى

!نبالقربمرتفعسهلفيهذاركبوقد7(،ط)ول.جدا

وفي.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتمكسيكوبنيوسكورو،

مقياسوهناك.م25منهاكلقطرطبقا27السهلهذا

جداالطويلالقاعدةخطصفاسمهمهم،آخرتداخل

.أم399عامفيإعدادهمنالفراغتموقد7(،كاط)ول

عبروضعتعاكساتعشرمنالنظامهذاويتكون

ويتوقعأيلاندز.فيرجنإلىهاوايمنالمتحدةالولايات

التياللاسلكيةالصوربأدقالنظامهذايزودهمأنالعلماء

.الآنحتىأنتجت

الحمراءتحتالتلسكوبات

الحمراءتحتالأشعةالأحمرتحتالتلسكوبيجمع

تخماالتلسكوباتومعظم.الفضائيةالأجراممن)حرارة(

بدلأبكاشفمزودة،عاكسةبصريةتلسكوباتالحمراء

درجةفيوهوجسم،أيويعطي.العينيةالعدسةعن

الحمراءتحتالأشعةمنكبيرةكميات،الغرفةحرارة

علىيجبفإنهلذلكونتيجةيحفظها.التىالحرارةبسبب

لابحيثالحمراءتحتأضلسكوباتايصممواأنالفلكيين

الأشعةمعنفسهالتلسكوبمنالصادرةالحرارةتتداحل

أجزاءيبردواأنعليهميجبكذلكالفضاء.منالقادمة

وذلك،للغايةمتدنيةحرارةدرجةإلىالتلسكوبمن

برودةالمصادرأكثرمنالحمراءتحتالأشعةلاكتشاف

الحمراءتحتالأشعةموجاتبعضوتمرجدا.الخافتةوهي

وثانىالماءبخارولكن.الخارجيالغلافخلالالفضاءمن

غيرهما.يحجبانالهواءفيالموجودينالكربونأكسيد

تحتالتلسكوباتيركبونالفلكيينفإنالسببولهذا

جافا.خفيفاالهواءيكونحيثالجبالقممافيالحمراء

فوقالحمراءتحتالتلسكوباتيرسلونفإنهمكذلك

فيغالباتطرطائراتعلىللأرضالخارجيالغلا!

صناعية.أقمارعلىأوالفضاء

جيهفرانكالأمريكيالفيزيائيبنىأم619عاموفي

الكافيبالقدرحساسالحمراءتحتللأشعةكاشفأوللو

وكانبولوميترالجهازوسمى.الفلكعلمفيليستعمل

.فراغداخلالحدودأبعدإلىباردإلكترونيثيرمومتربمثابة

تخرجثمتدفأالبولوميترالحمراءتحتالأشعةتصدموعندما

التلسكوباتتستخدمالأيامهذهوفي.كهربائيةإشمارات

لكيالصفوفكاشفةتسمىإلكترونيةنبائطالحمراءتحت

.حاسوبشاشةعلىحمراءتحتصوراتكون

وهومدارفىالحمراءتحتالتلسكوباتأحدعمل

إلىينايرمنإيراساختصاراسميصناعىقمرمتنعلى

لتبريدالهيليومسائلاستخدموقد.أم839نوفمبر

والكاشفاتالمرايا،ذلكفيبمابأكملهالتلسكوب

منفقطقليلةبدرجاتأعلىحرارةدرجةإلىوالأنبوب

إيراسالقمرقاموقدم(..15273)المطلقالصفر

النسرالمسمىالنجمحولالغبارمنحلقاتعنبالكشم!
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تكونقدالتيوهيمنه،القريبةالنجوممنوغيرهالواقع

ويعتقد.التكوينإلىطريقهفيشمسينظامضمن

الشمسحولالغبارمنمشابهةحلقاتأنالفلكيون

كواكب.إلىوتحولتتطورت

الئلسكوباتمنأخرىانواع

الموجيةالأطوالذيالكهرومغنطسيللإشعاع

أنواعبكلمقارنةالفوتونيةالطاقاتأعلىالقصيرة

هذهوتشتمل.الأخرىالكهرومغنطيسيةالإشعاعات

البنفسجية،فوقالإشعاعاتعلىالإشعاعاتمنالأشكال

فإنالعاليةطاقتهاوبسببجاما.وأشعة،السينيةوالأشعة

بسهولةالضوءمثلعكسهايمكنلاالإشعاعاتهذه

تستعملالتيالتلسكوباتفإنلذلكونتيجة.مرآةبوساطة

منكثيرفيتبدوالإشعاعاتمنالأشكالهذهلمراقبة

وهناك.الأخرىالتلسكوباتعنجدامختلفةالأحيان

ذاتالبنفسجيةفوقالإشعاعاتباستثناءأنهوهوآخرفرق

الإشعاعاتهذهيمتصالجويالغلاففإن،الأقلالطاقة

هذهإشعاعاتولدراسة.الأرضإلىتصلأنقبل

نأالفلكعلماءعلىفإنالعاليةالطاقةذاتالأشكال

وأصواريخعلىالجويالغلاففوقتلسكوباتيرسلوا

صناعية.أقمار

يستعمل.البنفسجيةفوقالإشعاعاتتلسكوبات

بكاشفاتالفضاءفىعاكسةتلسكوباتالفلكيون

فوفالأشعةموجاتأطوالمعظملدراسةإلكترونية

موحاتمنبحاسوبأعدتتفجر،نجملبقايالاسلكيةصورة

جدا.الكبيراللاسلكيالتداخلسقياسبواسطةحمعتلاسلكية

كوكبةفىسنة3".حواليقبلتفجرقدنجماالصورةهذهوتوضح

الكرسي.ذات

يعكسالتيالطريقةبنفستعكسأنيمكنالتيالبنفسجية

تسمىالتي،الموجاتأطوالأقصرلكن.المرئيالضوءبها

عكسها.يصعب،النهائيةالبنفسجيةفوقبالإشعاعات

منالنهائيةالبنفسجيةفوقالإشعاعاتعكسفقطويمكن

هذهمثلبهاتتميزالتيالخاصيةوهذه.صغيرةبزاويةمرآة

بخفةتثبالحجارةتجعلالتيالكيفيةتشبهالإشمعاعات

ماء.بركةسطحعلى

علماءالبنفسجيةفوقالإلثمعاعاتت!سكوباتوتمكن

فيبماالفضاءفىجداالحارةالأجسام!دراسةمنالفلك

الأقزامباسمتعرفالتيوالانجم،النجومأشباهذلك

فوقالأشعةتلسكوباتالفلكعلماءويستعمل.البيضاء

بينالغازوتركيبالنجومتكونكيفيةليدرسواالبنفسجية

.والمجراتالنجوم

أطوالالسينيةللأشعة.السينيةالأشعةتلسكوبات

البنفسجية.فوقالإشمعاعاتمنأعلىوطاقةأقصرموجية

بشكلتمرتنثرهاأوالمادةتمتصهالاالتيالسينيةوالأشعة

ذاتالسينيةالأشعةأنغير.كثيرةموادخلالمستقيم

البنفسجيةفوقالإشمعاعاتمثلالأطولالموجيالطول

الأجراموبعض.ضيقةبزاويةتعكسأنيمكنالنهائية

سينية.أشعةشكلفىطاقتهامنالكثيرتعطيالكونية

المجراتمراكزعلىالسينيةالأشعةمصادروتشتمل

.المجراتبينتوجدالتيللغايةالحارالغازوسحب

مجموعةالبسيطالسينيةالاشعةتلسكوبويستعمل

وتسدالمرايا.منبدلأالرصاصيةأوالحديديةالشرائحمن

خطمنالتيتلكعداماالسينيةالأشعةكلالشرائح

السينيةالأشعةفوتوناتتدخلثمالسماء،عبرواحد

عدها.يتمحيث،السينيةللأشعةماصبغازمليئاكاشفا

مواقعتحددأنيمكنهاالتلسكوباتهذهفإنالسماءوبمسح

السينية.الأشعةمصادر

اكتشفتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

فيالسينيةللأشعةكثيرةمصادرالسينيةالأشعةتلسكوبات

الأشعةمصادرمنكثيراأناليومالفلكيونويعلمالفضاء.

النجوممنزوجأنهاأي،مزدوجةنجومهيالمتألقةالسينية

فإنهذهالنجومأزواجوفيالاخر.حولمنهماكليدور

النجمةيسمىكثيفاصغيرانجماوأصبحانهارقدأحدها

قوةولهمرئيغيرجسموهوالاسود،الثقبأوالنيوترونية

سطحه.منيفلتأنللضوءحتىيمكنلاقويةجاذبية

علىنجممنغازيسقطعندماالسينيةالأشعةوتحدث

الأسود.الثقبأوالنيوترونيةالنجمة

طولأتصرجامالأشعةجاما.أشعةتلسكوبات

الإشعاعأنواعببقيةمقارنةطاقةوأعلىموجي

معجاماأشعةفوتونيصطدموعندما.الكهرومغنطسي
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وهوأم!!أكسة!ىأطلقصناعىقمرجاما.لأشعةكومونمرصد

ردياسحاماأشعةعنللكسروالملألئاتاسمهاالأج!زةبعضيحمل

!صادرها.وتحديدكثافتها

لبعضفكاكاتحدثقدفإنهامادةداخلمرورهاأثناءذرة

لهذهويمكن.الذرةنواةتحطمربماأوالذرةإلكترونات

الذريةتحتالجسيماتمنرذاذاتنتجأنالاصطدامات

اتجاهنفسفىالرذاذوينتقل.منخفضةطاقةذاوإشعاعا

الملألئات.تسمىبنبائطعنهويكشفالأصلىجاماإشعاع

عندماتسجيلهيمكنالضوءمنبريقاالأدأةهذهوتحدث

العلماءفإنالرذاذوبقياس.جسيماتأوبإشعاعيصطدم

واتجاهجاماأشعةطاقةمستوىيحسبواأنيستطجعون

مرآةلههاوايجزيرةفيكايماوناديالموحودالكيكيالتلسكوب

قطهعة.36منالمرآةوتتكونأمتار.01قطرهالاقطاعاتكبيرة

فىالموجودةجاما،أشعةتلسكوباتمكنتوقدمصدرها.

الكثيريعرفواأنمنالعلماءجاما،لإشعاعكومبتونمرصد

فيبما،الكونفيالقليلعنهايعرفالتيالأجسامبعضعن

الأج!سامهذهمنوكثير.النجوموأشباهالمنبضاتذلك

جاما.لأشعةقويةمصادرالطاقةالعالية

الئلسكوباتفيالأخيرةالتطورات

يعدونالفلكيونأخذالعشرينالقرنمنالثمانينياتفي

الأرضعلىالمقامةالبصريةالتلسكوباتمنجديداجيلا

ويأمل.قبلمنأقيمآخرتلسكوبأيمنأكبروبحجم

الكثيرليكشفواالتلسكوباتهذهاستعمالفيالفلكعلماء

بهاتكونتالتيالكيفيةذلكفىبماالكونأسرارمن

التلسكوباتهذهوستستخدم.والمجراتوالنجومالكواكب

تكيفيةوبصريات،حساسةحمراويةوتحتبصريةكاشفات

إلىوباللإضافة.والضبطالدقةفىغايةصوردلإخراجوذلك

دقةوأكثرأكبرمراياالتلسكوباتلهذهسيكونفإنهذلك

منكثيرمكنتوقد.قبلمنركبتأخرىأدواتأيمن

وأتنثنيلاأكبرصئمرايامنالفلكيينالمراياتصميمات

وزنها.بسببالتشويهيصيبها

التيالمقطعيةالمراياالحديثةالتصميماتبينومن

تمالذيهاوايجزيرةفي،كيكتلسكوبفيتستعمل

الجامعالنوعهذامراةوتتكون.ام!!2لسةفىبناؤه

منبالقربمركبةأوجهستةذاتمرآة36منللضوء،

أمتار.01قطرهعاكساسطخاالمراياوتكونبعضا.بعضها

تشغيلهبدأ،التصميمنفسمنآخركيكتلسكوبوهناك

.أم699سنةالموقعفي

أكثرأوتلسكوبينوصلالمشاريعبعضتتضمن

المسمىالمشروعوسيتكونأكثر.ضوءلتجميع

الواحدةقطربمراياتلسكوباتأربعةمنالكبيربالتلسكوب

التلسكوباتتعستعملوعندماالأمتار.من.28منها

بقطرواحدةكمراةضوئيةتجميعقوةلهافستكونالأربعة

الزجاجمنرقيقةأسطواناتمنالمراياوستتكون.ام6

.حاسوبفيهايتحكمالتيالأجهزةمنبمئاتمدعمة

المتحدةبالولاياتأريزونابجامعةالفلكعلماءقام

(.النحلخلايا)بشكلعسليةقرصزجاجيةمرايابصنع

السداسيةالكتلمنبمئاتمليئاقالباالبناءعمليةوتستخدم

الفراغاتويملأ،المكعباتمنصهرزجاجويغطي.الشكل

بناءتاركاالزجاجيبردأنبعدالمكعباتوتنقلبينها.

الماء.علىيطفوأنيمكنهبحيثخفيفازجاجيا

تركيبهاكتملالذي،كولمبوسلتلسكوبفإنوكذلك

الأداةهذهوتتكون.عسليةقرصمرايا،أم799سنةفي

جنئاومركبة،م.48ق!رهامرآةمنهمابكلتلسكوبنمن
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.الميداننظاراتمنجذاضخمزوجمثلجنبإلى

الفلكيينبينمشتركمشروعكولمبوسوتلسكوب

فيجراهامجبلعلىووضع.والأمريكيينالإيطاليين

القرنمنالتسعينياتأواسطوفي.أريزوناشرقىجنوب

أقراصبمراياأخرىتلسكوباتهناككانتالعشرين

التشييد.تحتعسلية

والأسطواناتعسليةالقرصالمرايامنكلالانتصنع

جديدةبتقنيةجداالكبيرةبالتلسكوباتالخاصةالرقيقة

فيوطورعرفالذيالدوارالقالبفيالصبتسمى

القوالبصبطرلمجةحلتوقد.العشرينالقرنثمانينيات

المرآةبهاتطحنالتىالمكلفةالمضنيةالعمليةمحلالدوراة

فرئافإنذلكمنوبدلأ.المناسبالمكافئبالشكللتكون

فيهامتحكمبدرجةمنصهرازجاجايديرضخمادوارا

يكونيكادشكلفيالمنصهرالزجاجويتدفقكبير.بحذر

.التلسكوبلمرآةتماماالمطلوبهو

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

)الفلك(والمسلميرالعربعندالعلومالمضائيهملتلسكوب

علم،الفلكجاليليو

القمرجوثكارل،حانسكي

برناردلسيرا،لوفلالزئالضوئي

لمرصدالشمسا

الطفمقياسالضوء

الثنائيتارلإلمنظار،العالم

إسحقالسير،نيوتنالعدسة

الموفموعصرعنا

التلسكوباتتفعلماذا-ا

البصريةالتلسكوبات-2

البصريةالتلسكوباتتعملكيص-أ

البصريةالتلسكوباتألواع-ب

البصرية.التلسكوباتأظهرتهاأشكالتسجيل-ج

البصرية.التلسكوباتأبعاد-د

اللاسلكيةالتلسكوبات-3

اللاسلكيةالتلسكوباتتعملكيف-أ

اللاسلكية.التلسكوباتأنواع-!

الحمراءتحتالتلسكوبات-4

التلسكوباتمنأخرىأنواع-5

البنفسجيةفوقالإلتحعاعاتتلسكوبات-أ

السينيةالأشعةتلسكوبات-ب

جاماأشحةتلسكوبات-بر

التلسكوباتفيالأخيرةالتطورات-6

التدسكوبانظر:.الراديويالتلسكوب

المرصلىبالتدكوب(،)الرصدعلم،الفلكبماللاسلكى

(.الراديوية)المرأصد

دتجميعجهازالراديويأوالاسلكيالدلسكوب

الفضاءفيجسممنالصادرةالخافتةاللاسلكيةالموجات

كمااللاسلكيةالموجاتيجمعالجهازوهذاوقياسها،

اللاسلكيةوالموجاتالضوء.الضوئيالتلسكوبيجمع

الإشعاعمننفسهالنوعلهاالحقيقةفيالضوئيةوالموجات

الموجطتانظر:.الكهرومغنطجسيةبالموجاتالمسمى

الكهرومغنطيسية.

موجاتالفضاءفىالأجساممنالعديديصدر

الضوئيةالموجاترؤيةويمكن،مختلفةكهرومغنطيسية

منولكنالمجردةالعينأوالبصريالتلسكوببوساطة

لكشفاللاسلكيالتلسكوباستخدامالضروري

بكثيرأكبراللاسلكيةالموجاتفطول.اللاسلكيةالموجات

فللتلسكوبلذلكونتيجة،الضوئيةالموجاتطولمن

للتلسكوبالذيذلكمنبكثيرأكبرمقطعاللاسلكي

بؤرةفياللاسلكيةالموجاتتركيزمنلتمكنهالبصري

التلسكوبيستطعفلاذلكمنالرغموعلى.حادة

التلسكوبيستطيعهالذيبالوضوحهدفتبئيراللاسلكي

الضوئط.

موجاتكشفاللاسلكيللتلسكوبيمكن

التلسكوبيستطيعالتىتلكمنأضعفكهرومغنطسية

اللاسلكيالتلسكوبيستطيعولذاكشفها،البصري

،البصريالتلسكوبمنأكثرالكونأعماقسبرالبصري

الأجسامكشفبصرىتلسكوبأفضمليستطجعإذ

حينفي،فحسبالضوئيةالسنينمنبلايينبضعةالبعيدة

إلىتصلمسافاتتفحصاللاسلكيةالتلسكوباتتستطيع

نأيمكنمسافةأطولوهي،ضوئيةسنةبليون61اد

فيأجسامتصدرهاالتياللاسلكيةالموجاتفيهاتكشف

.الفلكيونيعتقدكماالفضاء

اللاسلكيةالتلسكوباتباستخدامالفلكيونتمكنوقد

تخيلها.بالإمكانيكنلمالفضاءفيأجسامكشفمن

تصدرأجساموهي،المنبضاتالمكتشفاتهذهبينومن

،النجومأشباهوكذلك،التوقيتمحكمةلاسلكيةنبضات

هائلةكمياتتصدر،بالنجومشبيهةمضيئةأجساموهي

التلسكوباتوجدتكما.اللاسلكيةالموجاتمن

وقدالفضاء،فيالجزيئاتمنعديدةأنوأغاأيضاالإسلكيةا

علىالحياةتطويرفىمهمبدورنفسهاالجزيئاتهذهقامت

.الأرض

لمعظم.اللاسلكيالتلسكوبيعملكيف

شكل)فيمكافئعاكساللاسلكيةالتلسكوبات

الموجاتليجمعالهوائيالطبقأيضايدعى(،الطاسة

وأأسلاكمنالعواكسهذهتصنعالفضاء.مناللاسلكية
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العاكص.فوقالمعلقالهوائىفىالفضاءسالآتية)الرأديوية(اللاسلكيةالموجاتالصمائحهدهتعكس.الألومنيوم

العاك!رإدارةالتلسكوبلمحركاتويمكن.معدنيةألواح

ويركزاسحماء،فيلاسلكيةموجاتمصدرأيباتجاه

ويحولهاصغيرلاسل!صهوائيعلىالموجاتهذهالعاكعر

كهربائية.إشماراتإلى

الهوائيمنالإشاراتاللاسل!يالاستقبالجهازيأخذ

فىالفدخمايرغبالتىالإشاراتتلكفقطأ!ويؤا

ذإيسجلها،ثمالإشماراتالمستقبل)يقوي(ويكبرمراقبتها،

خطوطشكلعلىورتعلىتسجلأنللإشارةيمكن

بوساطةبعدفيما،تحليلهيمكنشريطعلىمعطاةموجية

ويستخدمهاالمستقبلمنالإشاراتيجمعالديالحالمموب

اللاسلكية.الموجاتمصدرصورةلرسم

لاسلكيةصورةلإنتاجأكثرأوتلسكوبينوصليمكن

ويستخدمواحد.تلسكوبيستطميعهمماحدةأشد

اللاسلكيالتداخلمقياسمصطلحالفلكيون

خطكانوكلما،الطريقةبهذهالموصولةللتلسكوبات

علىالتركيزكانأطولالتلسكوباتبين)المسافة(القاعدة

أفضل.الهدف

القاعدةلخطتداخلمقياسإنشاءالفلكيونيستطيع

فىموضوعةتلسكوباتباستخداموأحياناجدا،طويل

نفسهالهدفالتلسكوباتوتشاهد.مختلفةقارات

بعدالحاسوبيقومثممنه،اللاسلكيةالإشاراتوتسجل

الفلكيونيستيمالويقةوبهذه.الإشاراتبمقارنةذلك

أقوىحدةذاتاللاسلكيةالإشاراتلمصادرصورإنتاج

الضوئية.التلسكوباتتنتجهاالتىالصورمنمرةالف

لاسلكيةتلسكوباتنظامالتلسكوباتأنظمةومن

فيهالعملانتهىجداالطويلالقاعدةخطصفيدعى

عواكمرعشرةمنالنظامهذاشألف.أم399عام

ومنذايلاندز،فيرجينإلىهاوايجزربينفيماموضوعة

حتىأنتجتصوربأوضحالعلماء،الخطهذايزودإنشائه

.الآن

ترسلأناللاسلكيةالتلسكوباتمنكثيروتستطيع

والكوابمط،القمرإلىعاليةقدرةذاتلاسلكيةموجات

الأصداءبالتقاطذلكبعدالتلسكوبيقومحيث

ويسمي.الكوأكبأوالقمرمنالراجعةاللاسلكية

علىيعمللأنه،الراداريالفلكعلمالتقنيةهذهالفلكيون

الأصداءوبدراسةالرادار.أنظر:.نفسهالرادارمبدأ

القمرإلىالمسافةقياسبإمكانهميكونفسوفاللاسلكية

هذهاستخدامأيضئاالفلكيونيستطعكم!.الكواكبأو
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تفاصيلتبينالكوكبأوللقمرخريطةلإعدادالأصداء

.م472بحوالييقدرعرضيىبصغر

كارلالأمريكيالمهندساكتشف.تماريخيةنبذة

وفيام.319عامالفضاءمنلاسلكيةموجاتجانسكي

هواةمنواحدبنىالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأواخر

أولربرجروتويدعىالأمريكييناللاسلكيتشغيل

عامالثانيةالعالميةالحربنهايةوبعد.لاسلكيتلسكوب

وإنجلتراأستراليامنكلفيالعلماءأجرى،ام549

.الراداريالفلكعلمفيتجاربوهولندا

برناردالسيرالبريطانيالفلكىبنىام579عاموفي

هذاعاكسوقطر.ضخملاسلكيتلسكوبأوللوفل

مانشسترفىبانكجودرلمرصدفيالموجودالتلكسوب

فيلاسلكيتلسكوبأقوىويدعى.م76يبلغبإنجلترا،

فىسكوروقربقائه!وهوجدا.الكبيربالصفالعالم

72منويتاكف،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيومكسيكو

.م25منهاكلقطرمقدارويبلغعاكسا

السير،لوفل،جوثكارل،جانكسيأيضا:انظر

بانك.جودرلمرصدبرنارد،

شيدعاك!تلسكوبالفضائيهبلتلسكوب

التيالرئيسيةمراتهقطرويبلغمدار.فيمنطلقكمرصد

التابعةالفضاءوكالةأطلقتوقد.سم42.الضوءتجمع

)الإدارةناسااسمعليهايطقالتيوهي،المتحدةللولايات

فضائيمكوكعلىالتلسكوبوالفضاء(،للطرانالوطنية

الفضاءعالمباسمالتلسكوبويسمى.ام099أبريلفى

.باولإدوين،هبل:انظر.هبل.باولإدوينالامريكي

عنيرتفع،الأرضحولمدارفىهبلتلسكوبويدور

اثاريتجنبفهولهذا،ونتيجة.كم058حواليسطحها

الصادرالضوءالجويالغلافويحني.الجويالأرضغلاف

واضحة.غيرالصورتأتيولهذا،والمجراتالنجوممن

منواحدةأنالعلماءاكتشفام9!.يونيووفي

ولهذاخاطئةلمواصفاتطبقاصنعت،التلسكوبمرآتي

فيتتمالتيللأرصاد،واضحةغيرصورةتقدمكانت

الفضاءرواداستبدلام399عاموفيالمنظور.الضوء

.جديدةتصويرآلاتبتركيبوقامواالعدساتبعض

ستحددبمعلوماتيمدهمالتلسكوبهذاأنالعلماءويتوقع

هابلتلسكوبالعلماءاستخدموقد.وعمرهالكونحجم

مركزفيالمتكتلةالسوداءللثقوبدليلعلىالعثورفي

الذيالبنفسجيفوقالضوءدراسةوفي،المجراتإحدى

الأرضي.الجويالفضاءيحجبه

طريقعن،الفضائيهبلتلسكوبفيالتحكمويتم

فيالفضائيجوداردطيرانمركزعنتصدربالراديو،أوامر

الأمريكية.المتحدةبالولاياتماريلاند،بولاية،جرينبلت

إلىالراديوموجاتطريقعنالبياناتالجهازهذاوينقل

.الأرضسطععلىالفلكعلماء

.التلسكوب:أيضاانظر

.التأتأة:نظرا.لدلعئما

.لبرقا:نظرا.ماالتلغرا

متلازمة.متلازمة،الهوائيةالحويصلاتتلف

فيثرتؤ،رئويةمرضيةحالةالهوائيةالحويصلاتتلف

نهايةقبليولدونالذينوهمالنمو.مكتملىغيرالأطفال

الرئتيننموبنقصالمرضويرتبط.الحملمنالتاشعالشهر

الأسناخأنهويحدثوما.الاطفالهؤلاءلدى

التنفس،سرعةيسببمماتتلف(،الهوائية)الحويصلات

المرضهذاويعد.الاختناقإلىكثيرةحالاتفيوتؤدي

ماونادراالنمو.مكتمليغيرالأطفالوفاةفيرئيسياسببا

منالتاسعالشهربعديولدونالذينالأطفاليصيب

الحمل.

الولادةبعدالتنفسفيصعوبةالمصابالطفليواجه

تسمىمادةإلىالمكتملتينغيرالر"شانوتحتاج.مباشرة

الحويصلاتتمئتلفوالتي.الرئويالسطحيالفعال

المركزةالعنايةقسمفىالمستشفياتتوفرماوعادة.الهوائية

لمعالجة،عاليةحرارةذاتوحاضنات،صناعيةتنفسأجهزة

حياةإنقاذعلىتساعدالمعالجةوهذه.المرضهذاضحايا

يكتملحتى،العلةبهذهيولدونالذينالأطفالمنالعديد

السطحيالفعاللإنتاج،كافبشكللديهمالرئتيننمو

معظمفيخمسةأوأيايمأربعةإلىالنموهذايحتاج.الرئوي

ومعظم.أسابيععدةأحيانايستغرقولكنه،الحالات

يواجهونلا،المرضهذامنيشفونالذينالأطفال

فعالاتتطويرفيالعلماءويأملبعد.فيمامشكلات

بعدمباشرةللأطفالتعطىبحيث،اصطناعيةسطحية

.بالمرضإصابتهملمنعالولادة

طريقة،السبعينياتأوائلفىالأطباءاكتشفوقد

يمكنوبذلك.المادةتلكإلىالطفلرلحيحاجةلتحديد

المكتملغيرللطفلالولادةعمليةتأخيريحاولأنللطيب

تأخيربالإمكانيكنلموإذا.كافبشكلرئتاهتنموحتى

هورموناالأمبإعطاءيقومالطبيبفإن،الولادةعملية

سريع.بشكلالجنينرئتينموفييساعدصناعئا،

الغشاءمرضباسميعرفالمرضهذاكانوقديما

هيالينتسمى،زجاجيةمادةلاكتشافوذلك،الزجاجى

.بالمرضلإصابتهمنتيجةالمتوفينالأطفالرئاتفي
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الصورينقلحيث،الحديثةالاتصالوسائلأهممنوسيلةافر

منازلهم.فىالناسملايينإلىالعالمأرجاءجميعمنوالأصوات

المحيطاتعبرالتلفازيةالصورالصناعيةالاتصالاتأقمارتنقل

لمشاهدة،منازلهمفىالناسيحلسالتلفازأجهزةوأمام.والقارات

المعاركرؤيةيستطعونكماأجنبيا.بلدايزورأوخطابايلقيزعيم

.السلامإقراريحاولونوهمالقادةومشاهدةرحاها،تدورحربفى

،الناسعلىيتعرفواأنالتلفازخلالمنالمشاهدونويستطيع

ملايينيست!كما.عنهمبعيدةأراضفىوالأشسياء،،والحيوانات

مثلالرياضيةالأحداثمشاهدةالعالمأرجاءمختلففيالأشخاص

العالمى.بالاهتمامتحظىالتيالأخرىوالفعالياتالأوليمبيةالألعاب

بتغطيةوذلكالأرضنطاقخارجإلىالمشاهدينالتلفازيأخذوقد

الخارجى.الفضاءرحلات

برامجمنكثيرالمشاهديهالتلفازيعرض،ذلككلإلىبالإضافة

منأكثرعديدةبرابتسليةيعرضالتلفازفإن،الحقيقةوفى.التسلية

،الجادةالمسرحياتالبرامجهذهوتضم.البرامجمنآخرنوعأي

الأسرية،الحياةمشكلاتتعالجالتيوالمسلسلات.الخفيفةوالملهاة

والعروضوالمسابقات،المتحركةالرسوموأفلام،الرياضيةوالأحداث

.لأفلاموا،المتنوعة

،المتحدةوالولايات،واليابانأستراليامثلالصناعيةالدولفي

علىواحدتلفازجهازمنزلكلفييوجد،الغربيةاوروباودول

%65نحوفيأكثرأوجهازانيوجدالمتحدةالولاياتوفي.الأقل

ساعاتسبعلمدةالأمريكيالمنزلفيالتلفازجهازويعمل.المنازلمن

ترفاالاخرىالدولمنالعديدفىيعدلايزالبينما.المتوسطفييوميا

علىلمافريقياالديمقراطيةالكونغوففي.القلةإلاثمنهتحمللايستطجع

عدديبلغبلدوهو،فقطتلفازجهاز000.02يوجد،المثالسبيل

نسمة.مليون35منأكثرسكانه

أصئالتلفاز،مشاهديمنالعاليةالنسبةذاتالدولبعضفي

الإعلانيةالرسائلخلالمنالناسإلىللوصولرئيسيةوسيلةالتلفاز

منآلافالتلفازعبرتذاعمثلاالمتحدةالولاياتففى.التجارية

علىكبيرةمبالغالرئيسيةالشركاتوتنفق.يومكلالإعلانات

إدارةأسلوبفيكثيراالتلفازغيركما.التلفازيةالإعلانيةالحملات

العامةللمناصبالمرشحونكانالتلفاز،ظهورفقبل.السياسيةالحملات

علىالناسلحثالمباشر،الظهورعلىالأولالمقامفييعتمدون

خلالمنحاليا،المهمةللمناصبيستطحإلمرشحونبينما.انتخابهم

يسمحالدولبعضوفي.الناخبينمنأكبرعددإلىيصلواأنالتلفاز،

الصورمعظموترسلالتلفاز.فيإعلانيوقتبشراءللسياسيين

فيالتلفازيالبثمحطةمنالتلفازجهازيستقبلهاالتيوالأصوات

ويحول،الكهرومغنطيسيةالموجاتتسمىكهربائيةإشاراتشكل

.الرياضمديةمعالممنوهوالسعوديةتلفازمحطةبرجالأصلية.والأصواتالصورإلىالموجاتهذهالتلفازجهاز

!!
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لايمكنولذاالتلفازبمتطويرفيالعلماءمنالعديدأسهم

التىالتجارببدأت.وقدبعينهلشخصاختراعهيعزىأن

إلا،الميلاديالتالمئكلشرالقرنفيالتلفازاختراعإلىأدت

إلاالاننعرفهكماالتلفازيتطورولمبطيئا.كانالتقدمأن

فيالأهميةقليلوكان،العشرينالقرنمنالعشرينياتفي

عقدخلالولكن،الأربعينياتأواخرحتىالاتصالات

جهازاأصبح-الخمسينياتخلالأي-الزمنمنواحد

ومنذ.الصناعيةالأقطارفيالمنازلفيالامشخدامشائع

الدولمعظمفىبالغةأهميةالتلفازاكتمسب،التاريخذلك

،المنظماتمنالعديدفإنتقدملماوبالإضافة.الأخرى

حالياتستخدموالمدارس،والمستشفيات،الأعمالكقطاع

الخاصة.أغراضهافيالمغلقةالتلفازيةالدوائر

التلفازاسدخدامات

التجاريةالمحطاتالتلفاز:محطاتمننوعانيوجد

شمركاتبوساطةالتجاريةالمحطاتتدار.العامةوالمحطات

لتغطيةالإعلاناتوقتالشركاتهذهوتبيع.خاصة

تديرالتيللشركاتربحلتحقيقبالإضافة،التشغيلنفقات

لاتهدفمحطاتفهيالعامةالتلفازمحطاتأما.المحطات

هيئةتحصلفمثلا.خاصةترتيباتوفقوتدارالربحإلى

التيالترخيصرسوممنالتمويلعلىالبريطانيةالإذاعة

.للإعلاناتوقتالاتبيعوهيالتلفاز.أجضةمالكويدفعها

على،الدولمعظمفىالعامةالتلفازمحطاتوتعتمد

وذلكوالجمهور،،والحكومة،الأعمالقطاعمساهمات

قراراتهميتخذونفإنهمثمومن،التشغيلنفقاتلتغطة

تقومأخرىدولوفي.بأنفسهمالبرامجمحتوياتبشأن

القراراتتتخذالتيالتلفازمحطاتبإدارةالحكومات

المحطاتهذهلاتبيععامةوبصفة.البرامجمحتوياتبشأن

.للإعلانوقتا

أنظمةفيالاششراكالدولبعضفىالأفراديستطع

الفضائية،البثوأنظمةالمايكروويف()خطالكبليالتلفاز

.الخدماتلهذهرسوماالمشاهدونويدفع

البرامجبثغيرللتلفازأخرىاستخداماتتوجدكما

،الأعمالوقطاع،المدارستستخدمفمثلا،.للمنازل

المغلقة.التلفازدوائرالمنظماتمنوغيرها،والمستشفيات

إلىأسلاكعبرالدوائرهذهمثلفيالإشاراتوترسل

فيالموجودةالأجهزةبقيةتستطيعولابعينها،تلفازأجهزة

العادية.بالطريقةالإشاراتتلكالتقاطالمنطقة

الفيديوكمسجلاتالحديثةالأجهزةغيرتوقد

الشخصيوالحاسوبالفيديو،أقراصومشغلات،كاسيت

فىللتلفازالناساستخدامطريقةالسبعينياتأواخرمنذ

ممارسةفيتستعملالتلفازأجهزةأصبحتفمثلا،.منازلهم

المعلوماتخدماتواستقبال،الإلكترونيةالألعاب

التلفازية.

التجاريةالتلفازمحطاتمعظمتبث.التجاريالتلفاز

البرامجهذهوتشتملاخر.نوعأيمنأكثربرامإلتسلية

المواقف،كوميدياتسمىالتى،الخفيفةالتمثيلياتعلى

والأطباء،،الخبرينعنعادةوتكونالأحداثودراما

يظهرالتىالمنوعاتوحفلات،الشرطةوضباط،والمحامين

التيوالأفلام،والمغنونوالراقصونالهزليونالممثلونفيها

أيضاالتسليةبرامجوتضمللتلفاز.خصيصابعضهاأعد

الهزلية،الرلمموموأفلام،والمسلسلات،المسابقاتعروض

.بالأطفالالخاصةوالعروض

يسمىالتجاريالتلفازبرامجمنآخرنوعويوجد

للمعلوماتمثيرعرضالوثائقيوالفيلم.الوثائقيةالأفلام

رحلاتبرامجعلىويشتمل.مايعلمبقدريسلىالخفيفة

.بعيدةأراضفيوالأشياء،والحيوانات،الناسعنتتحدث

موضوعاتعنوثائقيةأفلاماأيضاالتلفازويعرض

استخداموسوء،المسكراتإدمانمثلجادةاجتماعية

العنصرية.والتفرقةوالفقر،العقاقير،

عروضاالتجاريةالتلفازمحطاتبعضوتبث

البرنامجمقدمفيهايستضيفأحاديثأو،لمناقشات

كالمؤلمجن،والتخصصاتالمشاربمختلفمنأشخاصا

والشخصياتوالسيالمميين،والتلفازالسينماونجوم

ضية.الريا

الأحداثأيضاالتجاريةالتلفازمحطاتوتبث

بكرةوانتهاءوالكريكيتالقوىألعابمنبدءا،الرياضية

أربعةكللمشاهديهالتلفازوينقل.المضربوكرةالقدم

بلدانفىعادةتقامالتيالأوليمبيةالألعابفعالياتأعوام

يومكلالتجاريةالتلفازمحطاتمعظموتبث.عنهمبعيدة

المحطاتتقطعماوعادة.وعالميةمحليةإخباريةبرامج

خاصة.لأحداثشماملةتغطةلتقدمالعاديةبرامجها

.التجاريالتلفازفيمهماجزءاالإعلاناتوتمثل

وخلالها.البرامجمعظمبينالتلفازيةالإعلاناتفتظهر

منئشراءعلىالمشاهدينالإعلاناتهذهمعظموتحث

وشهاداتبالسياراتوانتهاءالشعردهانمنبدءا،معين

مثلبموضوعاتالعامةالخدمةإعلاناتوتهتم.التأمين

.الطرقوسلامةالعامةالصحة

كما،التجاريللتلفازاللازمالتمويلالإعلاناتتوفر

.الحالاتبعض!فياللإذاعةمحطاتجزئياتمول

وأللمعلنينوقتاتلفازيةمحطةتمتلكشركةوتبئثل

نهايةأوبدايةفىالإعلانيكونوقد.الإعلانلوكالات

تكلفةوتعتمد.البرنامجفقراتبينيكونأوالبرنام!

عندالإعلانإذاعةوقتفىالمشاهدينعددعلىالإعلان
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إلىالعالمينقلالذيالجهازأحيانايسمىالتلفاز

منمتعددةبأنواعالمشاهدينمن!ضيرايمدلأنهاللنزل

الصورتبير.الخاصةوالأحداث،والمعلومات،التسلية

التلفارية.التعطيةأمثلةلعضاجةالتاالصعحةوفيأدناه

للأطعال.وتسليةتعليمومميلةالتلفاز

ريافية.أحداث

الأحار.لترةتقدمالمذيعاتوإحدىغمانتلفاز

بالأوقاتمقارنةمرتفعةالتكلفةفتكون،الذروةأوقات

وأيرعواأنيستطئالمعلنونالدولبعضوفي.الأخرى

به.أسماؤهمترتبطتلفازيابرنامجايشتروا

الإذاعةأمناءمجلسمثل-التنطميةالهيئاتوتكون

لمحطاتالترخيصعنمسؤولة،دولةكلفي-والتلفاز

القياسيةالمعاييرسلطاتمعالهيئاتهذهوتعملالتلفاز.

تبث.التيالإعلاناتجودةعلىالمحافظةأجلمنللإعلان

للإعلاناتالأقصىاالحدالهيئاتهذهمثلتحددوقد

البرامجوبعض.يوميمعدلوفقساعةكلببثهاالمسموح

علىالدولبعضفيذلكوينطق.إعلاناتبهالاتوجد

3ءوخلال.للمدارسالخاصةوالإذاعاتالدينيةالبرامج

قدتلفاز،لمحطةأممبوعيلبرنامجالمسائيالبثمنمعاعة

البرامجبينتقريبانصفهايعرض.للإعلانموضعا89يوجد

الإعكلان.ان!:.البرامجفقراتبينالاخروالنصف

برامجعادةالعامةالتلفازمحطاتتبث.العامالتلفاز

لانوذلك،التجاريةالتلفازمحطاتمنأكثروثقافيةتعليمية

تمويلها،فيالإعلاناتعلىلاتعتمدالعامةالتلفازمحطات

المشاهدين.منكبيرأعدداتجتذبأنالضروريمنوليس

فيتعليميةبرامجالعامةالتلفازمحطاتبعضتبق

بالطبخوانتهاءوالفيزياءالأدبمنبدءاشتىموضوعات

الجامعةبرامجمثلالبرامإلتعليمية-وبعض.واليوجا

شكلاتاخذ-البريطانيةالإذاعةهيئةتبثهاالتيالمفتوحة

البرأمجبعضتميلبينحا.الدراسيالصففيالتعليميماثل

-للأطفالعربيبرنامجوهو-ياسمسمافتحمثلالأخرى

كبير.حدإلىالتعليمفيالتسليةطريقةإلى

عديدةبرامجللمشاهدينالعامةالتلفازمحطاتوتقدم

متنوعةأعمالآالمحطاتهذهفتبث.والثقافةالتسليةتشمل

المومميقيةوالحفلات(،)الباليهالإيقاعيالرقصمثل

لكبارومسرحيات)الأوبرا(،الموسيقيةوالمسرحيات

والتارب.الأدبفيودراسات،الكتاب

جزءاالجاريةاليوميةوالشؤونالإخباريةالبرامجوتمثل

العديدوتبث.العامةالتلفازمحطاتبراممعظممنمهما

برناممع،أليومطوالإخباريةنشراتالمحطاتمن

توجدقد،ذلكإلىوبالإضافةالمساء.فيالقوميةللأخبار

بعضوتعرض.والإقليميةالمحليةالأخبارتتناولبرامج

الصحفيونفيهايناقشبرامجكذلكالعامةالتلفازمحطات



المشاهدين.منكثيرأتجدبالتلفازيعرضهاالتياللسرحيات

التلفاز.فىعرضهاقبلالمسلسلاتإحدىعلىالتجاربإجراء

فيالرئيسيةالموضوعاتالجاريةبالأحداثوالمهتمون

لمناقشةالسياسيينبعضمعمقابلاتإجراءويمكنالأخبار.

بعفيدعىقدالبرامجبعضوفي.المهمةاليومأحداث

الفيوفمضلمجموعةألصظةلتوجيهالبثلقاعةالمشاهدين

معينة.موضوعاتمناقشةفيالاشتراكأو

اشتراكاالمشاهدونيدفعتلفازيةخدمة.الكبلىالتلفاز

العامةالتلفازمحطاتترسلفبينماعليها.للحصول

إشاراتأننجدهوائيةموجاتعبرإشاراتهاوالتجارية

عبرلل!شتركينالتلفازأجهزةإلىتصلالكبليالتلفاز

.قناةمائةمنأكثرالكبلاتنظمبعضوتحمل.كبلات

الهوائيةالموجاتعبربثهيمكنممابكثيرأكثرالعددوهذا

القنواتمنالعديدوتكرس.الحضريةالمناطقأكبرفىحتى

كبليةقنواتتوجدفمثلا،البرامجمنمعينةلأنواعالكبلية

وأ،الرياضيةالألعابأوالأخبار،أوالأفلامفيمتخصصة

.الأقلياتبرامجأو،الدينأو،الصحةأو،الفنون

الاشتراكصورمنأخرىصورةيعد.الفضائيالبث

التلفازأجهزةإلىالإشاراتتصلالتلفاز.محطاتفى

البرام!ولاستقبالالمباشر.للبثصناعيقمرمنالمنزلية
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الففاءاك!ثاف

التلفازشركاتوتبث.هوائيأواستقبالجهازتوافريجب

كلوتعرض.القنواتمنعددعبر،تسليةبرامجالفضائي

وأالأخبار،أو،الأفلامالبراممثلمنواحدانوعاقناة

والرسومالأطفالبرامجأو،الموسيقىأو،الرياضيةالألعاب

الغربية،أوروبافوقيعملصناعيقمرويستطع.المتحركة

وألمانيا،فرنسافيللمشاهديننفسهاالبرامجيبثأنمثلا

فيالواقعةالأخرىوالدولالمتحدةوالمملكةوهولندا،

لبثالفضائيالتلفازيستخدمالهندوفي.استقبالهنطاق

التجريبيةالفضائيالتلفازخدمةبدأتولقد،تعليميةبرامج

.السبعينياتفيهنديةولاياتلستفيقرىلعدة

العديدفيالتلفازأجهزةتستقبل.ا!لغلقةالدائرةتلفاز

دوائرطريقعنخاصةدروساوالجامعاتالمدارسمن

معين،صفطلبةعلىيلقىدرسعرضيمكنكما.مغلقة

!ننفسهالوقتفىأخرىحجراتفياخرينلطلاب

إلىالتلفازينقلأنالمألوفومن.مغلقةتلفازيةدائرةخلال

البرلمانية.المداولاتمثلمعينةأحداثاالدراسةحجرات

تلفازيةبرامجعالأعمالرجاليستخدمماوكثيرا

وتدير.لديهمالمستخدمينلتدريبشرائطعلىمسجلة
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خاصةتلفازيةبثقاعاتالكبيرةالشركاتمنالعديد

أرجاءفيومقابلاتمؤتمراتالشركاتبعضوتعقدبها.

هذاويسمىالمباشر.التلفازيالبثباستخدامالدولة

وتكاليفالوقتيوفروهوبعد،عنالتداولالإجراء

المصارففيالحراسالمغلقةالدائرةتلفازويساعدالأسفار.

وقتفىالأشخاصمنالعديدمراقبةعلىوالسجون

لمراقبةالمغلقةالدائرةتلفازالمستشفياتوتستخدمواحد.

العملياتغرففىتلفازيةكاميراتتوضعكما.المرضى

الجراحةلخطواتدقيقةصوراالطبلطلابلتعطي

الفعلية.

مسجلاتمنكلاتشمل.الترويحيةالفيديوأنظمة

الإلكترونية.والألعابالفيديو،أقراصومشغلاتالفيديو

البرامجتسجيلمنالأشخاصالفيديومسجلاتوتمكن

لاحقوقتفيمشاهدتهاثم،خاليةشرائطعلىالتلفازية

يشتريوقدالتلفاز.جهازإلىالفيديومسجلبتوصيل

هذهومعظميستأجرونها.أوالجاهزةالفيديوشرائطالناس

أحداثأو،أفلامأو،موسيقيةحفلاتعنعبارةالشرائط

الناسيستطيعالفيديوتصويرآلاتوباستخدام.رياضية

الفيديو،انظر:.بهمخاصةتلفازيةبتسجيلاتالقيام

مسجل.

لكنها،الفونوغرافيةالأسطواناتالفيديوأقراصتشابه

عنالبرامجهذهوترسل،والصورةالصوتمنكلاتحمل

به.المرتبطالتلفازجهازإلىالفيديوأقراصمشغلطريق

لمشاهدةأسامئاالمنازلفيالفيديوأقراصوتستخدم

.والأفلامالموسيقيةالحفلات

كماالفيديو-قرصعلىالمسجلةالمعلوماتتسترجع

يسمىجهازبوساطة-الأخرىالأقراصفيالحالهو

بعددالفيديوقرصويحتفظ.المشغلداخليوجدالليزر

الواحد.الوجهعلىإطارأوصورةء000.4إلىيصل

ويمكن.المعلوماتمنكبيرةكميةتخزينكذلكويمكنه

كصفحات،الأخرىتلوالواحدة،المسجلةالصوررؤية

صورعلىللحصولبالتتابعتشغيلهاكذلكويمكن.كتاب

إطارأيعرضالفيديوأقراصمشغلويتيح.متحركة

الفيديوقرصتجعلالخاصيةوهذه.القرصعلىمسجل

التدريس.فىمفيدا

الضوئيالنظامفىالفيديوأقراصمشغليوصل

المدارسفىالنظامهذاويستخدم،بحاسوبالتفاعلي

أجابماوإذا.الصناعيالتدريبفىوكذلكوالكليات

يستجيبالقرصفإنخاطئةإجابةسؤالعنالطالب

الفيديو.قرصانظر:.المناسبةالمعلوماتبتقديمتلقائيا

لوحةبمثابةالتلفازشاشةالإلكترونيةالألعابوتستخدم

الألعابهذهتؤدىالفيديو.ألعابأيضاوتسمى،ألعاب

تلفاز.بجهازمتصلةبالحاسوبتحكمذاتوحدةعلى

فياللاعبونويتحكمبها.الخاصبرنامجهالعبةولكل

علىتظهرالتىالأخرىوالصوروالخطوطالنقاطحركة

اللعبة.،الإلكترونيةانظر:التلفاز.شاشة

النشرأحياناوتسمى.التلفازيةالمعلوماتخدمات

والمملكةوفرنساكندافيتطورتولقد.الإلكتروني

التلفازيةالمعلوماتخدمةوتمد.السبعينياتخلالالمتحدة

الأسهم،أسواقوقوائمالإخباريةبالتحليلاتالمشاهدين

نوعانويوجد،الأخرىالمعلوماتأنواعمنوالعديد

النصهما:التلفازيةالمعلوماتخدماتمنأساسيان

الفيديو.ونص،التلفازي

قنواتعلىالهوائيةالموجاتعبرالتلفازيالمصويبث

بجهازملحقةإلكترونيةتحكملوحةوتحول،العاديةالتلفاز

النصويرسل.الشاشةعلىصورإلىالإلثماراتالتلفاز

ويختار.مستمرةبصورةالمعلوماتمنمخزونهالتلفازي

الرمزرقمبطبعالمعلوماتمنمعينةصفحةالمشاهد

يكونالتلفازيوالنص.التحكملوحةعلىالمناسب

فقط.قناةلكلالصفحاتمنمئاتبعدةمحدودا

الياناتباسمأيضاويعرفالفيديو،نصوينقل

الهاتف،خطوطأوالتلفازيةالكبلاتخلال،المرئية

يريدالتيالبياناتلاختيارتحكملوحةالمتاهدويستخدم

علىأوتلفازجهازعلىالبياناتتعرضوقداستقبالها،

عكسعلى-الفيديوونص.شخصىحاسوبشاشة

ثنائيةلماجراءاتالقياممنالمشاهديمكن-التلفازيالنص

يستخدمواأنيست!إلناس،المناطقبعضففي.الاتجاه

متابعةمنالمسشمتمفياتفىالطبيالحهازيمكنالمغلقةالدائرةتلفاز

واحد.وقتفيالمرضىم!العديدحالة
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ولدفع،المصرفيةوالأعمال،التسوقلإنجازالفيديونص

بهم.الخاصةالفواتير

التلفازيةالبرامجإنتاج

يحتاجإذ،معقدةعمليةتلفازيبرنامجإنتاجإن

منمتضافرةوجهوداجيداوإعدادامتقناتخططاالبرنا!ج

.المهرةالعاملينمنالعديد

يتم-التسليةبرامجبينهاومن-التلفازبرامجومعظم

إماالتسجيلويتم.لاحقوقتفيتبثثمأولأتسجيلها

التسجيلسابقةالبرامجوتنتج.فيلمأوفيديوشريطعلى

منوبالرغم.المسرحياتإنتاجبطريقةالنهايةإلىالبدايةمن

الطريقةالتلفازيالإنتاجشمركاتتستخدمقد،ذلك

هذهوفى.الأفلامصناعةفيالمستخدمةالتدريجية

بينهاالربطيتمثمحدةعلىمشهدكليسجل،الطريقة

بعد.جميعافيما

التخططوهما:،القسمهذامنالأولانالجزءان

مراحليستعرضانالهواء،علىالعرضوتنفيذوالإعداد،

علىالمعلوماتهذهمعظموتنطق.تلفازيبرنامجإنتاج

هذامنالأخيرالجزءويصف.التلفازيالإنتاججمئأنواع

.الأخرىالإنتاجطرقالقسم

التلفازيةللعروضالتخططيبدأوالإعداد.التخطيط

هذهتبثالتيوالمحطاتبالشبكاتالبرامجقسمفي

التيالبرامجنوعيةالأقسامهذهأعضاءفيقرر.البرام

برامجوالمحطاتالشبكاتوتنتج.شركاتهمستعرضها

لمانتاجالمستقلونالمنتجونيقومكما.بهمخاصةعديدة

كلتاوفى.والمحطاتللشبكاتيبيعونهاأخرىبرامج

ما-برنامجفكرةعلىالبرامجقسميوافقعندما-الحالتين

.الإنتاجمسؤوليةيتولىالمنتجفإن

.الخرجواختيارالنصعلىبالحصولعادةيبدأ.المنتج

غيرالعروضحالةفىوبخاصة،الأحيانبعضوفي

يعملونوقد،بهمالخاصالنصالمنتجونيكتب،المعقدة

كتاباالمنتجونيختارأنهوالشائعأنإلا.كمخرجينأيضا

وكذلك،النصوصلكتابةالكتابمنفريقاأومحترفين

والخرجالمنتجويختارالبرنام!لإخراجمحترفامخرجا

سيظهرونالذينالاخرينوالأشخاصوالممثلاتالممثلين

الإنتاجمتخصصيأيضاالمنتجويختار.العرضفي

هؤلاءبينمنويكون.العرضلإنتاجالضروريين

والملحن.الأزياءومصممالفنيالخرجالأشخاص

الخرجمعقربعنيعملالمنتجفإنذلكإلىوبالإضافة

أحداثالأخباربرامجمنتجويقرر.الإنتاجعمليةخلال

الذيوالترتيبالأخبارنشرةتتضمنهاسوفالتىاليوم

به.تعرض

التلفازية.للبرامج!النصوصالكتابيعد.الكتاب

ويؤدىيقالمابكلمكتوبوصفيبيانالتلفازيوالنص

تبعاالنصيحتويهاالتيالتفاصيلوتتفاوت.البرنامجخلال

الاراءتبادلبرنامجنصيتضمنقدفمثلا،.البرنامجلنوع

الأسئلةمنوبعضا،البرنامجلمقدمالافتتاحيةوالملاحظات

بأيةالخاصةوالتوجيهات،للضيوفستوجهالتيالأساسية

معظموخلال.البرنامجعرضخلالتحدثقدأعمال

البرنامجمقدمبينيدورالذيالحوارأنالبرنامبدفترات

نصفإنذلك،خلافوعلى.لهمخططغيروالضيوف

الممثلونسيقولهاكلمةكليتضمنالتلفازيةالمسلسلات

لمموفالتيالأفعالكلكذلكويصف،والممثلات

النصلماعدادالكتابفيقومالأخبارنشراتأمايؤدونها.

المراسلونيعدماوعادة.المذيعونلمميقرؤهالذيالكامل

تغطيتهاتتمالتيالأخبارلتحليلوالملاحظاتالأسئلة

الأستديو.خارج

يقرؤهالخرجفإن،النصالكتابينجزحالما.المخرج

فعلي.تلفازيبرنامجإلىلترجمتهطرقايتصورأنويحاول

بهاوتتحركستتكلمالتيالكيفيةعنأفكاراالخرجويعد

كذلكويقرر.عامةبصفةتصرفاتهاوكذلك،الشخصيات

يريدالتيالتأثيراتلإعطاءالضروريةالتصويرالةلقطات

رساممنالخرجيطلب،الأحيانبعضوفيتصويرها.

بعضستبدوكيفتوضحالرسوممنمجموعةإعداد

الرئيسية.البرنامجأجزاء

العديدعلىوالخرجالمنتجيعتمد.الإنتاجاختصاصيو

البرنامج.إعدادفيللمساعدةالاختصاصيينمن

وحرفيينفنانينمنومساعدوهالفنيالخرجيصمم

يبدعالأزياءومصممفشيئا.شيئاويبنونها،العرضمشاهد

خازنويعد.للإنتاجالضروريةالأزياءعلىيحصلأو

.الإخراجمعيناتتسمىخاصةعناصرالتمثيلأدوات

.والبنادقالورود،وزهريات،الأثاثالعناصرهذهوتضم

فيمهمادوراالفنيةالأعمالفيالمتخصصونويؤدي

آلاتبأنواعوالخرجالمنتجينصحونإذ.الإنتاجعملية

يحتاجهاالتيوالاضواءالصوتومكبراتالتصوير

نأعلىالإنتاجمنسقأوالإنتاجمديرويعمل.العرض

الحاجةدعتمتى،موجودةالمطلوبةالمعداتكلتكون

لها.

فييظهرالذيالشخصيكونقد.والمقدمونالمؤدون

والمؤدون.لبرنامجمقدماأولدورمؤدياتلفازيبرنامج

والمغنين.،الهزليينوالممثلين،والممثلات،الممثلينيشملون

ويشمل.بأشخاصهمالتلفازعلىفيظهرونالمقدمونأما

البرامجومذيعيالأخبار،نشراتمقدمىالمقدمون

والأحاديث.الاراءتبادلبرامجومضيفي،الرياضية
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دأيحب.المحترفينسأمحديداحهودتفكسافريتطبالتلفازيالإنتاج

!مالأحباريديعولىآوطبيعييرالإخباريةالشسراتمذيعويظهر

السث-قاعةمديرمنالتعليماتويتلقون،الملقى

فيالرئيسيةالخطواتمنوالمقدمينالمؤديناختياريعد

منكلعلىالعبءهذاويقع،التلفازيالبرنامجتخطط

تلفازيةأدوارعلىالكبارالنجوميحصلوقد.المنئوالخرج

المؤدونيختبرعادةولكن.الفذةوقدراتهملشهرتهم

وخلالبأدائهايقومونالتيالأجزاءفىوالمقدمون

نأالمقدمينأوالممثلينوالمنتجالخرجيسألقد،الاستماع

التصوير-الةأمامدورأداء-ايالشاشةاختباريؤدوا

الاختيارعليهميقعالذينوالممثلاتالممثلونويعطى

وأللممثليتاحوقد.أدوارهمدراسةلهمليتسنى،النص

بهسيقومالذيالدورليدرسواحدأسبوعمنأقلالممثلة

الذينأولئكبينما.واحدةساعةيستغرقتمثيلىدورلأداء

لحفظقليلةساعاتإلايمنحونلايومياالمسلسلاتيؤدون

وارهم.أد

إشارةبطاقةالتلفازيةالأعمالبعضفيتستخدم

لوحةوهي،أدوارهمأداءعلىوالممثلاتالممثلينلمساعدة

كلمةعليهايكتبمشابهةمادةأوالمقوىالورقمنكبيرة

وتو!إلبطاقة.النصمنكاملمقطعأوأسالمميةعبارةأو

الممثلة.أوالممثليراهابحيثالتصويرآلةعنبعيدا

مذيعيمثل-التلفازيةالبرامجمقدميبعضيستخدم

وهيئعد،عنالملقنتسمىمساعدةأداة-الأخبارنشرات

وتوضعآخر،تلوسطراللمقدمالنصكلماتيعرضجهاز

ينظركأنهيقرأالذيالشخصيبدوبحيثمكانفي

التصوير.آلةإلىمباشرة

التسليةبرامجمعظمتتخلل.والموسيقيونالملحنون

فىانهماوالخرجالمنتجيقرروقد.موسيقيةمقطوعات

هذهوفي.لعرضهممبتكرةموسيقيةمقطوعةإلىحاجة

المنئوالخرجالملحنويقابلملحئا.المنتجيستأجر،الحالة

ويبنى.أحداثهوذروة،وصيغتهالبرنامجفكرةلمناقشة

ماوكثيرا.النصمنمايستنبطونهعلىمؤلفاتهمالملحنون

المؤلفةالمتوافرةالموسيقىوالخرجونالمنتجونيستخدم

نأينبغىذلكأجلومن.برامجهمفيأخرىلأغراض

ويدفعواالموسيقيالتأليفحقمالكيمنإذنعلىيحصلوا

ذاسك.نطرلهمأجرا

لأداء؟الموسيقيةللفرقةوقائداموسيقيينالمنتجويستأجر

التسجيل،سابقةوللبرامج.الختارةالموسيقيةالمقطوعات

الفعلىالإنتاجبعدالموسيقىعادةالموسيقيونيسجل

البرنامج.ببقيةالموسيقىبوصلالفنيونيقومثما.للبرنامج

ويحتاجالتلفازيةللعروضتدريبجلسات.التجارب

ويحتاج،الأقلعلىواحدةلتجربةالتلفازيالإنتاجمعظم

بكثير.ذلكمنأكثرلتجاربالمعقدالإنتاج

أدوارهمأداءعلىبالتمرينالتجاربأثناءالممثلونيقوم

أيضاالخرجيقومكما،الخرجتوجيهاتتحتوحركاتهم

والعاملينالتصوير،الةيوجهالذيالشخصأداءبتوجيه

ثم.النصبقراءةالتمثيلىالإنتاجتجربةتبدأوقد.الآخرين

وتجرىأزياء.أومعداتدونتمثيليةتجربةالخرجيطلب

التيالتجاربحجرةفيالتمثيليةالتجاربهذهمعظم

مثلالأشياء،أماكنتبينخ!وطأرضيتهاعلىترسم

وقد.الفعليالأداءوقتوالمماضد،والمقاعدالأبواب

المنظرمحددخلالمنالتمثيليةالتجربةالخرجيشاهد

ويمكن،الثابتةالتصويرالةالجهازهذاويشبه.بهالخاص

علىالمشاهدظهوركيفيةعنفكرةتكوينمنالخرج

التلفاز.

فىتصويرآلةتجربةأوأرياءتجربةالخرجيطلبوأخيرا

أداءإفيزهوالأزياءتجربةمنوالهدف.التسجيلقاعة

تجربةمنكلاأحياناالخرجونيسجل.النهائيللإنتاجمماثل

قدالتسجيلينمنكلوبمراجعة.الفعليوالإنتاجالأزياء

عندئذ.الفعليالأداءمنأفضلالازياءتجربةأنالخرجيقرر

المناظرةبالأجزاءالفعليالأداءأجزاءبعضالخرجيستبدل

الأزياء.تجربةمن

فبينما.التوقيتأهحيةعلىالتلفازيةالتجاربتؤكد

دقائقخمسإلىتصللمدةالمسرحيةاللقطةتمتدأنيمكن

نألابدالتلفازيالعرضأنإلالها،مخططهومماأكثر

التلفازيالعرضيمتدأنيمكنفلا.التوقيتدقيقيكون



)ع!ابالفيديوأحداثهاوتسحيلالتقاريرإعداديتضمنالإنتاجإعداد

لعرضها.أهميةالمعلوماتأكثرلاختيارمعاوالمراسلالفيديومحرريعمل

الوقتهذالأنذلكلهبمالمحددالوقتبعدثوانعدة

آخر.لبرنامجعمخصص

لتسجيلالوقتيحينعندماا!لباشر.العرضتنفيذ

إلىالعمليةتحتاجهاالتيجمئالأشياءتحضرمابرنامج

فىوالمعيناتالخلفيةالمناظرالعاملونويضع.البثقاعة

الغامرةالأضواءآخرونعاملونويضع.القاعةفيمواقعها

الإضاءةمدىفيالفنيونويتحكممواقعها.فىوالكاشسفة

الختلفة.المشاهدفيالمطلوبالتأثيرلتحقيقالتصويربمأثناء

جهاز02علىمايربوعادةالواحدالتلفازيالمشهديحتاج

الموقعفيأكثرأو)ميكروفون(صوتمكبرويوضع.إضاءة

التلفازية،التصويرالاتالعاملونويحضر.المناسب

أحيانا.تصويرالاتوخمسأربعبينماعددهاويتراوح

غرفةفيالفنيةالأجزاءعنالمسؤولونالأشخاصويستعد

البث.فيهيتمالذيالمكانمنبالقربتقعالتيالتحكم

مثلالمقاعدمنصفوفعلىالبثقاعاتبعضتحتوي

لمشاهدةالقاعاتهذهإلىالزائرونيأقيأنويمكنالمسار!،

اختصاصيويقوم،العرضبدايةوقبلإنتاجها.أثناءالعروض

فيسيظهرونصالذينللأشخاالمساحيقبوضعالتجميل

يظهرواأنعلىالأشخاصالمساحيقهذهوتساعد.العرض

إذا،خاصةأزياءالمؤدونيلبسوقدالتصوير.آلةأمامطبيعيين

البثقاعةإلىيدخلونوأخيرا.ذلكالعرضاستدعى

التصوير.آلاتأمامأدوارهمويؤدون

التمثيلي،الأداءتصويرفيتستخدمالتصوير.آلات

مشغلوهايحمكنحتى،عجلاتذاتأجهزةعلىوتثبت

.اللقطاتاتجاهلتغييرالبثقاعةأرجاءفيتحريكهامن

من-بعدعنبالتحكمالحديثةالتصويرآلاتبعضوتعمل

ويمكن.البثقاعةفيالالةمشغلمنبدلأ-التحكمغرفة

الرأممية،الزوايالتغييرالتصويرآلاتمعظمخفضربأو

التصوير،آلاتجميعضبطيمكنذلكإلىبالإضافة
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اليسار()علىالبثقاعةوفيالأخبار.نشرةخلالإذاعتهالإعادة(ليمين

وذلكما،لمشهدبعيدةأوقريبةلقطاتعلىللحصول

وتمكن)زووم(،الزوالةالعدسةتسمىعدسةباستخدام

نأدونالتلفازيةالمشاهدتغييرمنالتصويرآلةالعدسةهذه

تقنيةفيبكثرةالعدساتمنالنوعهذاويستخدم.تتحرك

.التلفازيالإنتا!

قاعةفيالتلفازيالإنتاجمعظميستلزم.الميكروفونات

الميكروفوناتمنأكثرأوواحدميكروفوناستخدامالبث

ذراعإلىالذراعذوالميكروفونويربط.الذراعذات

الياجهازاالميكروفونمشغلويستخدم.طويلةمعدنية

.المتحدثالشخصوأمامفوقالميكروفونلتحريك

الميكروفونيبقىأنالضروريمنفإنه،الدراميوللإنتاج

درامئامشهداتخيلفمثلاالتصوير،الةرؤيةمجالخارج

طلباويصرخالصحراء،حرفىمنهكاالممثلفيهيبدو

مجالإلىالذراعذوالميكروفونيسقطوفجأة.للمساعدة

وأحيانامضحكا،سيبدوالمشهدفإنالتصوير،الةرؤية

إلىباللإضافة،الخفيةالميكروفوناتالتلفازيستخدم

وتخفىمنها،بدلأأوالذراعذاتالميكروفونات

.والمعيناتالمناظرخلفهذهالميكروفونات

منوغيرهاالتلفازيةالأحاديثبرامجتستخدموقد

ولكنها،الذراعذاتالميكروفوناتالدراميغيرالإنتاج

ويشمل.المشاهدونيراهاميكروفوناتكذلكتستخدم

مكتبعلىترتكزالتيوهى،المكتبميكروفوناتذلك

التياليد،وميكروفونات.والمقدمينالممثلينأمامطاولةأو

وهيالميكروفوناتمنآخرنوعوهناك.المؤدونيمسكها

وهذه.ملابسهفيتثبتأوالمؤديرقبةحولتعلقالتى

وأالتصويرآلةرؤيةمجالفيتكونقدالميكروفونات

الملابس.فيمختفية

تصويرآلاتمنكلمنمشاهدتظهر.التحكمغرفة

.التلفازيالبرنامجأثناءالمشاهدشاشةعلىالبثقاعة



التلفاز014

تتاالتحكملعرفة.متحددةمهاراتيتطلبالهواءعلىتلفازيةبرامجتنمد

ى!الصوتمهمدسويتحكمأليمير(.)علىالهواءعرتبثالتيالتسحيل

مسجلة،أخرىمصادرمنصورأيضاترىأنويمكن

اختيارويتم.العناوينوشرايحالتجاريةكالإعلانات

غرفةفىمعينوقتفىالشاشمةعلىستظهرالتيالمشاهد

عدةمنأصوائاالبرنامثذلكيتضمنوقد.التحكم

الصوتيةالمراقبةقسمفيالفنيونويضبطمصادر.

المعداتالمهمدسونيشغلذلكإلىوبالإضافة،الأصوات

.والأصواتالصورجودةعلىتحافظالتى

عنعبارةعديدةمراقبةأجهزةالمراقبةبغرفةتوجد

آلةمنالمشاهدمراقبةجهازكلويبين،تلفازيةأجهزة

منالخرجويختارآخر.تلفازيمصدرمنأومعينةتصوير

وتظهرالهواء.علىستبثالتيالمشاهدالمراقبةأجهزة

جهازعلىلحظةأيةفيالهواءعلىتبثالتيالصمورة

مراقبةجهازأو،الرئيسىالمراقبةجهازيسمىمراقبة

الرؤيةمازجهيالمراقبةغرفةفىمهمةأداةتوجد.الخط

المفاتئمنالعديدعلىالجهازهذاويحتوي.المبدلأو

مصدروكلالبثبقاعةتصويرآلةكلفيللتحكم

مهندسأوالفنيالخرجيضغط،الخرجمنوبأمرللصمور.

أرادفلو.التلفازيالمشهدلتغيير،المفاتيحعلىالرؤية

،أرقمالتصويرآلةتصورهالذيالمشهديظهرأنالخرج

الخاصالمفتاحعلىيضغطأنالفنىالخرجمنيطلبفإنه

،2رقمالتصويرآلةإلىوللتحول.أرقمالتصويربآلة

وهكذا،2رقمالمفتاحعلىبالضغطالفنيالخرجيقوم

يتمذلكإنوحيثالبرنامقطوالالعمليةهذهتستمر

يلاحظواأنالمشاهدينعلىالصعبمنفإنهبسلاممة

وبتحريك.روافععلىكذلكالمبدلويحتوي.حدوثه

دمجالفنييستلإإلخرج،مختلفةبطرقالروافعهذه

تلفازيةمصادرمنأوأكثرأوتصويرالتيمنمشاهد

الخاصة.التأثيراتاسمالدمجهذاعلىويطلق.أخرى

سابقةالمشاهدوكدلك،البثقاعةتصويرآلاتمنألمحتلفةالممتماهدلع

اليسار(.)علىالأصواتادرحات

افتتاحأووالمقدمةوالمحو،،والإضافة،التلاشيذلكويضم

.لالإرسا

حيث،أخرىإلىصورةمنتدريجىتغيير.التلاشي

التلاشييحدثأنويمكن.وجيزةلفترةالصورتانتتداخل

الفنىالخرجبهايحركالتيللسرعةتبعابطئا،أوسريغا

مشهدمنبسلاسةلينتقلالتلاشيالخرجويستغل.الروافع

الو!ا.مرورليبينوأحياناآخر،إلى

عادةالتلفازويستخدممغا.لمشهديندمج.الإضافة

تصويرآلةفتظهر.الأحلاممشاهدليعرضالوسيلةهذه

تصويرآلةتظهربينما،النائمالشخصلوجهقريبةلقطة

الشخص.بهيحلمالذيالمشهدأخرى

تد!وكأنهاالصورإحدىفيهتبدوخاصتأثيرالمحو.

فيالمحوتوقفولو.الشاشةعنبعيداأخرىصورة

ويستخدم.مقسمةشاشةيسمىفإنهالمسافةمنتصف

منمشاهدليعرضالمقسمةالشاشةتقنيةالتلفازيالإنتاج

الدائرةأيضاالمحوويشملواحد.وقتفيمختلفينمكانين

الشاشةعلىالثانيةالصورةتظهرالحالةهذهوفى.والمعين

.يتسعانمعينأودائرةوكأنها

والأشياءضالعناوينعرتقنية.الإرسالبدالةأوالمقدمه

وألوحةمنالعنوانحروفوتأتي.الشاشسةعلىالأخرى

إلكترونيةآلةوهى،العناوينكاتبةمنأو،العنوانشريحة

عليهاتظهرالتيالصورةوتأتى.الحروفكتابةفىتستخدم

شريط.أوفيلمأوالبثبقاعةتصويرآلةمنالحروف

إلىبرنامجمنالانتقالمنالإذاعيينالمبدلويمكن

وبالعكس.مسجلإعلان

بوساطةالتلفازيالبرنامجأصواتفيالتحكميتم

بتشغيلهويقوم،الصوتيالتحكمخزانةيسمىجهاز

الأصواتالصوتمهندسويختار.الصوتمهندس
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يحتاجوقد.وروافعمفاتيحبوساطةمعاويمزجها،المطلوبة

صوتيمزجأنمميارةفييجلسانلشخصينمشهد

،السيارةلمحركمسجلةأصواتمعالشخصينبينالمحادثة

مهندسويتحكم.خلفيةبموسيقىوكذلكالمرور،وحركة

.الأصواتشدةفيكذلكالصوتيات

المباشرةالبرامجالإذاعيونيسجل.البرامجتسجيل

الوقتفي)فيديو(ومرئيةمسموعةشرائطعلىعادة

منهاجزءأوبثهاإعادةذلكلهمويتيح.فيهتبثالذي

منالمهمةالأجزاءبثيعادفمثلا.لاحقوقتأيفي

الإخباريةالنشراتفىلزعييتسجيلهتمقدخطاب

المباشرةالرياضيةالاحداثتسجيليتيحكما.اللاحقة

ليقوموا،المهمةاللحظاتإعادةالرياضيةالبرامجلمذيعى

العمليةهذهوتسمى.مباشرةحدوثهابعدبتحليلها

الفورية.الإعادة

لمحطةالرئيسيالمركزهي.الرئيسيةالمراقبةغرفة

التىالإلكترونيةالمعداتمعظمبهاوتوجدالتلفاز.

منالبرنامجويتجه.التلفازيةالصورتكوينفىتستخدم

جهازإلىدقيقةموجاتأوبكبلالرئيسيةالمراقبةغرفة

المشاهدين.إلىالإرسالجهازيبثهاوعندئذ.الإرسال

منللتحولمعداتالرئيسيةالمراقبةبغرفةتوجدكما

خارجمنالبرامجهذهبعضتكونوقداخر.برنامإلى

منأوللشبكةالرئيسيالمركزمنتكونكأن،المحطة

بعيد.م!وقع

الإنتاجطرقبعضيختلف.أخرىإنتاجطرق

أمورأربعةفيلمسلفاشمرحهاتمالتيالطريقةعنالتلفازي

فيالتدريجيالاتجاهالتلفازمنتجويستخدما-.رئيسية

-2المستمرالعاديالت!حويرمنبدلأالبرامجبعضتصوير

مرئيةأومسموعةشرائطأوأفلامعلىالبرامجتصور

-3.التلفازيةالتصويرالاتاستخداممنبدلأ)فيديو(

منبدلألاحقوقتفيلبثهاالبرامجمنالعديديسجل

بعيدةموا!فيالبرامجتنتج4-الهواء.علىمباشرةبثها

خارجية.براجعالبرامجهذهوتسمى.البثقاعةعن

البرناممشاهدتسجيلويتضمناللدريجي.الاتجاه

تلومشهدا:فيلمأو)فيديو(مرئيأومسموعشريطعلى

مشاهدةالخرجونويستطعالمشاهد.بينتوقفمعالآخر

إلىينتقلونأعجبهمفإذا،جودتهعلىوالحكمتسجيلهماتم

يتيحكماالمشهد.تصويريعيدونفإنهموإلا،التاليالمشهد

الختلفةالمشاهديصورواأنللمخرجينالتدريجيالاتجاه

الأولالمشهدانكانلوفمثلا،.للترتيبمراعاةدون

نفسه،المكانفييحدثانتلفازيةمسرحيةمنوالأخير

.مباشرةالاخرتلوالواحد،الخرجيصورهماأنلأمكن

بوصلالشريطأوالفيلممركبويقومالتصوير،نهايةوبعد

مشاهدعلىللحصولالصحيحبالترتيبالختلفةالمشاهد

متصلة.

تصويرآلاتحمليمكنوسمجللها.البرامجتصوير

أكثرويسربسهولةوتشغيلهاالفيديوتصويروالاتالأفلام

منالعديديستخدمولذلكالتلفاز.تصويرالاتمن

الفيديوتصويروالاتالأفلامتصويرآلاتالتلفازمنتجي

الأخبارفبرامج،مواقععدةفيتحدثالتيالبرامجلإنتاج

الأفلامتستخدممتفرقةأحداثاتنقلالتيمثلا،،التلفازية

مواقعفىتصورالتيالبرامجوكذلكالفيديو،وشمرائط

الأفلامتسجيلقاعاتتنتج،ذلكإلىوبالإضافة.بعيدة

.الأفلامتصويرالاتباستخدامتسليةبرامجالسينمائية

وحدةإلىالإذاعيونينقله،البرنامجتصويريتمأنبعد

تقنية.معلوماتعلىللحصولالتليسينما

برامجكلتقريباوتشمل.التسجيلسابقةالبرامج

قاعةفىالمستمربالتصويرالبرامجهذهوتنتج.التسلية

لاحق.وقتفيلتبثفيديوشرائطعلىوتسجلالتسجيل

المراقبةغرفة-منبالقربأو-فيفيديوتيبجهازويوجد

يقومكماتسجيلهتمالذيالشريطويراحإلخرج.الرئيسية

ذلكبعد.الرئيسيةالأخطاءبتصحيحالشريطمركبو

البرنامج.بثوقتيحينأنإلىالشريطيخزن

علىمباشرةالخارجيةالبرامجتبثالخارجدة.البرامج

والمؤتمرات،الرياضيةالأحداثتغطيةوتشملالهواء.

تصويرالاتالبرامجهذهمنتجوويستخدم.السياسية

تصويرآلاتأيضايستخدمونقدأنهمإلا.عاديةتلفازية

يدوياالمحمولةالتصويرآلاتوتساعدحملها.يسهلصغيرة

فيالواسعةالمساحةتغطةعلىالتلفازفيالعاملينفرق

عربةالإذاعيونويوقف.المؤتمراتقاعةأوالرياضيالميدان

بهذهويوجد.يبثالذيالحدثموقعمنبالقربمراقبة

لبثالضروريةالرئيسيةالمراقبةومعداتمراقبةغرفةالعربة

الموجاتبوساطةالإشاراتوتنقل.التلفازيةالإشمارات

إلىالتحكمعربةمنالأسلاكأو)المايكروويف(الدقيقة

.الإرسالمحطة

العالمأرجاءمختلففيالتلفازدور

هائلة،تلفازيةصناعةإيجادإلىالتلفازرواجأدى

المتحدةوالمملكةأستراليامثل:الصناعيةالدولفيوبخاصة

التلفازيؤديوغيرهاالدولهذهوفى.المتحدةوالولايات

تقريبا.الناسجميعحياةفىمهمادورا

السعوديالتلفازيبث.السعوديةالعربيةالمملكة

باللغتينوالثانية،العربيةباللغةالأولى:قناتينعبربرامجه

ثالثةقناةعلىللبثخطةوضعتوقد.والفرنسيةالإنجليزية

أيضا.
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فيالبرامجأحدإعداد

السعودية.تلفاز

فيالهامةالحضاريةالمعالمأحدالتلفازيالمجمعيعتبر

يذومبناه،ام76يرتفعالذيببرجهالرياضمدينة

فيالسعوديالتلفازبداوقد.المتقدمالعصريالتصميم

مجالاتفيالصناعيةالأقمارمعبالتعاملأم769أوائل

تتعاملالرياضفيالأولى،قياسيتانمحطانفأقيمت،عدة

شبكةمنالهنديالمحيطفوقالكائنالصهشاعيالقمرمع

الصناعيالقمرمعتتعاملالطائففيوالثانية،الإنتلسات

ثالثةقيالمميةمحطةأضيفتثم.الأطلسيالمحيطفوق

الأطلسي.المحيطفوقالكائنالقمرمعللتعاملبالرياض

العربىالصناعيالقمرمعالسعوديالتلفازيتعاملكما

.عربساتباسمالمعروف

علىالتركيزمعبتنوببرامجهالسعوديالتلفازقام

والتعليمية،والترويحيةوالإعلاميةالتثقيفيةلرسالتهأدائه

مننسبةبأكبرحطتالتيالدينيةبالبرامجوالاهتمام

بخدمةالسعوديالتلفازوينفرد.التلفازيةالبرامجمجمل

الهواءعلىحيةالججمناسكنق!وهي،متميزةإسلامية

منوالعشاءالمغربصلاتيوبث،الصناعيةالأقمارعبر

يوميا.الحراموالمسجدالنبويالمسجد

الإماراتدولةفىتوجد.المتحدةالعربيهالإمارات

أبوظبيمنكلفيتلفازيةمحطاتأرلغالمتحدةالعربية

محطةأولأبوظبىتلفازوكان.وعجمانوالشارقةودبي

خاصةمصورةإخباريةتقاريرلمشاهديهاتقدمعربيةتلفازية

بعدأوالهواءعلىحيةإماالأحداثمواقعمنبعضهابها،

كما.الصناعيةالأقماربوساطةالحدثوقوعمنساعات

فيالتلتكعستنظامأدخلتمحطةأولكاندبيتلفازأن

العربيةباللغةالتلفازيةالخدمةقدممنوأولالعربيالوطن

تلفازمحطابدأتكما.تلفازيةشبكةخلالمنلندنفى

القمرفىفضائيتينقناتينعبربرامجهماببثودبيأبوظبي

.عربساتالعربىالصناعي

بواسطةبرامجهبثالكويتىالتلفازبدأ.الكويت

عامالحكوميالقطاعإلىانتقلثمالخاصالقطاع

مارسحتىوالأسودبالأبيضيبثوكان،ام069

الخليجدورةبمناسبةالملونالنظامأدخلحيثأم،749

بالكويت.أقيمتالتيالثالثة

ساعات4لمدةيبثبدايتهفيالتلفازيماالبثكانوقد

زادتثمام،639نوفمبر5حتىكذلكواستمريوميا،
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،ام669مارسوفيأسبوعيا.ساعة36إلىالفترة

85إلىبعدهاارتفعتأسبوعياساعة52إلىوصلت

أسبوعيا.ساعة

ودعمتقويةعلىالعمانيةايإعلاموزارةعملت.عمان

بمنطقةالصناعيةالأقمارمحطةخلالمنالتلفازيالبث

93ورئيسيةمحطةعشرةاثنتيخلالومن،العامرات

تكونأنأجلومن.المناطقكافةفىمنتشرةتقويةمحطة

وزارةوقعتفقد،المناطقلكلشاملةالتلفازيةالتغطة

والإذاعةللتلفازالشاملةالتغطجةمشروعاتفاقيةالإعلام

الفرنسية.طومسونشحركةمعإم.إفموجاتعلى

يتفرعرئيسيةإرسالمحطة61إنشاءالمرحلةهذهوتشمل

محطة.75منها

فىقطرتلفازمنالأولىالمرحلةافتتحتقطر.

فيالملونالبثوبدأوالأسود،بالأبيضام079أغسطس

التطويرعملياتسلسلةوتواصلت.ام749يوليو

.المرموقالإعلاميالجهازهذافيوالتوسعوالتحديث

)37(وا(أ)9-القناتينعلىحاليابرامجهالتلفازويبث

والمبارياتالأجنبيةالبرامجلتقديمخصصتوالأخيرة

الرياضية.

مركزيتينقناتينالمصريالتلفازصناعةتمتلك.مصر

المرئيةللمعلوماتوقناةفضائيةوقناةمحليةقنواتوست

.أم699يونيوفيافتتاحهاتموالأخيرةللدراما.النيلوقناة

منإرسالهامصرفيالأولىالفضائيةالقناةبدأتوقد

العالمإلىلتصلعربساتالعربيالصناعيالقمرخلال

مصرأطلقتام899ابريلوفيوأوروبا.وإفريقياالعربي

دولةأولبذلكفأصبحتبها،خاصصناعيقمرأول

مستقلا.قمراتمتلكعربية

قناتينخلالمنبرامجهالأردفيالتلفازيبث.الأردن

بدأتوقد.والفرنسيةبالإنجليزيةوالأخرىبالعربيةواحدة

القمرخلالمنإرسالهاأخيراالأردنيةالفضائيةالقناة

.عربساتالعربيالصناعي

قنواتخلالمنبرامجهالتونسيالتلفازيبث.تون!بى

تغطيوالثالثةبالفرنسيةوالثانيةبالعربيةالاولى،ثلاث

العربي.المغربمنطقة

أكبرهاللتلفازشبكاتخمسفيهاتوجدأستراليا.

خدماتعنالمسؤولةح!ولالأستراليةالإذاعةهيئةهى

علىالشبكةهذهوتحتوي.التجاريةغيرالوطنيةالتلفاز

ما399عاموفى.والإرسالللنقلجهاز005منأكثر

شرقيجنوبإلىبالإرسالللتلفازجديدةمحطةبدأت

آسيا.

تقومشبكاتثلاثعبرالتجاريالتلفازويعمل

جميعها.المنطقةدولداخلمحطةاء.منأكثربتشغيل

التلفازأجهزةمنعددأكبرامتلاكفىالرائدةالدول

لكلالأجهزةالأجهزةعددالبلد

شخصأ000

012618)005،"..المتحدةالولايات

77816لم...2"..بانأليا

000،55273لم"..روسيا

54955لم2002"..ألمانيا

0002000.5483الصين

000،00523604الهد

000،056132902البرأزيل

ء5243لم0002002المتحدةالمملكة

000،005.42924إيطاليا

007.32214لم...!رنسا

.م3991لعامالأرقام

اليو!سكو..أم599الإحصافيالعامكتا!:المصدر

الثقافةمتعددةبرامجبتقديمالخاصةالإذاعةخدماتوتقوم

كافة.المنطقةبلدانعواصمفى

دورفىارشانالمسمىالهنديالتلفازخدماتالهند.

سكانمن82%حواليإلىبثهايصلحكوميةوكالة

ما299عاموفي،التجاريةالإعلاناتأيضاوتنقلالهند،

القيامالخاصةالشركاتإلىستعهدبأنهاالحكومةأعلنت

حكوميةتلفازمحطةعبرالرئيسيةالهندمدنإلىبالبث

الشبكةداخلالتلفازيالبثأجهزةضمنومن.أخرى

مرتبطةمنهاجهاز205فإنجهازا523عددهاالبالغ

قناةوهناك.إنساتالوطنيالهنديالصناعيالقمربنظام

للتعليمموجهةومناهجمدرسيةمناهجتبثتعليميةفضائية

المراكزمعظمبتزويدالهنديةالحكومةوتقوم.العالي

ما199عاموفيوصيانتها.الاستقبالبأجهزةالاجتماعية

مناقشاتلنقلتجريبيببثدوردارشانخدماتبدأت

خمسبتشغيلبدأتأم399عاموفي.البرلمانمجلسي

للتلفاز.جديدةقنوات

بالإضافة،تلفازيةمحطات01بهايوجد.إندونيسيا

المحليةبالمقاطعاتمقامةإرسالمحطة042منأكثرإلى

منأكثربهايوجدوكان.القوميةالبرامجلنقل

بالإضافةام،989عامفيتلفازجهاز.000.0098

القرىفىعامتلفازجهاز54!...يوجدذلكإلى

الريفية.

عنمسؤولةالأيرلنديوالتلفازالإذاعةهيئةأيرلندا.

برأمجهابعضوتبثأيرلندا.جمهوريةفىالتلفازيالبث

الإنجليزية.باللغةتبثبرامجهامعظمولكنالأيرلنديةباللغة

قانونام989عامفىأجيزولقد.قناتانبهاويوجد

.جديدةتجاريةتلفازيةمحطةبإنشاء
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الأيرلنديالتلفازيبثهاالتىالبرامجنصفمنيقربما

منأكثرالأيرلنديالتلفازويبثمحلئا.تنتجلمبرامج

الحكومةوتعينأسبوعيا.التلفازيةالبرامجمنساعة1..

هيئةإدارةإليه!اتوكلالذينالتسعةالأعضاءالأيرلندية

ال!يرلندية.وال!ذاعةالتلفاز

التلفازيالبثبتشغيلالتجاريالقطاعيقومماليزيا.

والإشرافبالمراقبةيقومالإعلاموزيرأنغيرماليزيا،فى

بمخالفةتقومشركةأيإجازةيسحبوقد.البثعلى

.أم879لسنةالماليزيوالتلفازيالإذاعىالبثقانون

بجمئاللغاتوسرواكصباحمنالإرسالويجري

الماليزية.الرئيسيةواللهجات

للحكومةالتالعةالمؤسساتإحدىتقوم.نيوزيلندا

المحدودنيوريلنداتلفاز11تحتالنيوزيلنديالتلفازبإدارة

تلفازحلوقد.الخاصالتلفازخدماتشبكةمعبالاشتراك

سنةالسابقةليوزيلنداإذاعةهيئةمحلالمحدودنيوزيلندا

بشبكتيالخاصةالبرامجإنتاجعنالمسؤولوهو.أم889

إقليمإلىخدماتهبتقديممحلىتلفازبدأوقدالتلفاز.

.أم199سنةفىكانتربري

عبرتبثرئيسيةتلفازشب!!اتخص!لديها.الفلبين

وقد.ترحيلمحطاتوممبعللقنواتناقلة91معالجزر

شسبكةإنشاءعلىينصقانوناأم299سنةالبرلمانأجاز

الشعبى.التلفازشبكةاسمتحتللتلفازعامة

محطخادوتبث.تلفازيةقنوات3بهايوجد.سنغافورة

تبثبينما.سحغافورةفىالأرئالرسميةباللغاتمنها

الإنجليزية.باللغةأساساالثالثةألمحطة

فىإفريقياجنوبإذاعةهيئةتتحكم.إفريقياجنوب

منبترخيصتعملالهيئةوهذه.إفريقيابجنوبالتلفاز

هيئةوتقدمالتجاريةالإعلاناتطريقعنوتمولالحكومة

مشاهديهالخدمةتلفازيةأربقنواتإفريقياجنوبإذاعة

الإنجليزيةباللغتينوالرابعةالأولىالقناةوتبث.لغاتبسبع

والقناةوالكوهساالزولوبلغتيالثانيةوالقناةوالافريكانية

وتسوانا.والش!اليةالجنوبيةسوتوللغاتالثالثة

البثمحطاتمعظمفيتتحكم.المتحدةا!لملكة

الإذاعةهيئةإماالمتحدةالمملكةفىوالتلفازيالإذاعي

الإذاعةوهيئة.المستقلالتلفازمفوضيةأوالبريطانية

رسومبوساطةوتمول،الربحإلىلاتهدفالبريطانية

الجهازورسومالتلفاز.أجهزةمالكويدفعهاالتىالترخيص

هيئةوتبث.الملونغيرالجهازرلمسوممنأعلىالملون

الأولىالقناتينعلىالتلفازيةالبرامجالبريطانيةالإذاعة

نية.والثا

خدمةلشركاتامتيازاالمستقلالتلفازمفوضيةوتمنح

القناةأوالمستقلالتلفازهما:قناتينخلالشاملةتلفازية

لإقليمالرابعةالقناةمننسخةوتبث،الرأبعةوالقناة،الثالثة

ويلز.

تلفازيةشمركة61توجدكانت،ام!09عامفي

شركةكلوتقوم.المتحدةالمملكةفىمستقلةإقليمية

خلالولكن.المحليينلمشاهديهاالبرامجبعضبتقديم

تعرضالشركاتمعظمفإن،المشاهدةذروةفترات

تلتزمالتيالبرامجمنواحدنوعويوجد.نفسهاالبرامج

المستقل.التلفازأخباربرامجوهيبإذاعتها،الشركات

وتقومالتلفازأخباربرامجعالمستقلالتلفازشركاتوتملك

بتمويلها.

الاتصالاتلجنةتنظم.الأمريكيةالمتحدةالولايات

واللجنة.المتحدةالولاياتفىالتلفازيالبثالاتحادية

،للمحطاتالبثتراخيصتصدراتحاديةحكوميةو!صالة

وتضع.المحطاتعليهاتبثأنيجبالتىالتردداتوتحدد

بإعطاءوتطالبهمللإذاعيينالقياسيةالمعاسراللجنةهذه

معوبالتعاون.العامةللمناصبللمرشحينمتساويةأوقات

التلفازية.الإعلاناتمصداقيةتقوم،الاتحاديةالتجارةلجنة

فقطتلفازيةمحطات6هناككانتام،469عاموفى

عامفيالعدد!ذاأصئبينما.المتحدةالولاياتفى

ثلثيمنيقربماوينتسب.محطة3671.م8891

منواحدةإلىالمتحدةالولاياتفىالتجاريةالمحطات

بثعلىيوافقونأنهمأي،أخلاثاالقوميةالشبكات

التلفازوشبكات.الشبكاتهذهبهاتزودهاالتىاشبرامج

سىوشركة،الأمريكيةالبثشركاتهىاشئيسيةالقومية

فهيالأخبارشبكةأما.القوميةالإذاعةوشركةإس،بي

رئيسية.تلفازيةأخبارمحطة

محطة33012تعملكانتأم،889عاموفى

تعرضأنالمفترضومن.المتحدةالولاياتفيمحليةتجارية

خلال،المحليبالاهتمامتحوبرامجتشمل،متنوعةبرامج

يشاهدحيثالمسائيةالفتراتأي،الرئيسيةالأوقات

لجنةوتحدد.المشاهدينمنعددأكبرالتلفازيةالبرامج

المحطة،تبثهاالتيالشبكةبرامجمقدارالاتحاديةالاتصالات

الأفلاممنمعظمهافيتألفالشبكةحارجمنالبرامجأما

وإعادة،الرياضيةوالبرامج،الأحاديثوبرامج،القديمة

منالبرامجهذهالمحطاتوتشتري.القديمةالشبكةبرامج

أنتجتهالومماأقلالبرأمجهذهوتكلفة.مستقلةهيئات

نفسها.المحطات

فيالمتحدةالولاياتفيتعدالتيالتلفازيةالبرامجتباع

منكثيرفيالبرامجهذهوتشغل،العالمانحاءجميع

.الإرسالوقتمنأساسياجزءاالدول

التنفيذيونالتلفازمديرويعلم.المشاهدينبحوث

المشهورينالفنانينأنالشبكةبرامجيختارونالذين
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المشاهدين.منكبيراعددايجذبونالرياضيينوالأبطال

المشاهدينعددمنالتأكدلايمكنهمالمديرينهؤلاءولكن

اختيارفييساعدهموقد.الأخرىالبرامجتجذبهمالذين

هؤلاءويجمع،المشاهدينبحوثفيالمتخصصونالبرامج

البرامجوأنواعالناساهتماماتعنبياناتالمتخصصون

إجاباتبجمعيقومونكمامشاهدتها.يحبونالتي

البرامجمنتجريبيةلقطاتلمشاهدةيدعونالذينالمشاهدين

التنبؤفيمحدودنجاحذاتالبحوثوهذه.الجديدة

تجاوبيختلففقد،متنوعةلأسبابوذلكالبرامجبشعبية

عندتجاوبهمعنالبرامجمنواحدةلحلقةالمشاهدين

مخططويعتمدانيجبلذللث.حلقاتعدةمشاهدة

فيالمقننةتخميناتهمأوالشخصيحدسهمعلىالبرامج

البرامج.اختيار

المعدلويقيس.والمشاركةالبراملالمعدلنجاحيقاس

وتستقبلتلفازأجهزةتملكالتيالمنازللجميعالمئويةالنسبة

للمنازلالمئويةالنسبةالمشاركةتقيسبينمامعينا.برنامجا

وتمدمعينا.برنامجاوتستقبلعاملةتلفازأجهزةتملكالتي

والمعلنينالتلفازمحطاتالقوميالاستماعقياسخدمة

عنإحصائيةبياناتمعوالمشاركةالمعدلعنبالمعلومات

منللمشاهدينتصنيفاالبياناتهذهوتقدم.المشاهدين

ومحل،والعردتى،والتعليم،والدخلواسمن،،الجنسحيث

.الصفاتمنذلكوغيرالإقامة

فيالمشاهدينعلىيجرىالذيالقوميالمسحيشمل

مبلغلهمويدفع،أسرة)00.3حواليالمتحدةالولايات

عاداتتعكسأنالمفترضومن.مشاركتهمنطرقليل

يلغيوقدبأكملها.الأمةعاداتالأسرلهذهالمشاهدة

ذلكويكون،منخفضمعدلذابرنامجاالبرامجمخططو

تقدماالأجهزةوأكثر.العروضمنقليلعددبعدعادة

يشابهالذيالأشخاصعدادهوالتلفازيةالمشاهدةلقياس

أفرادمنفردكلويضغطبعد.عنتلفازيةتحكموحدة

يشاهدالذيمنيبينالجهازفيمعينمفتاحعلىالأسرة

للمعلإنالأشخاصعداديسجل،الطريقةوبهذهالتلفاز.

وجنسهم.التلفازمشاهديأعمار

بعضالمنظماتمنعدديقدمعامكلالتلفاز.جوائز

تمنحهاالتيإيميزجائزة،شهرةالجوائزهذهوأكثرالجوائز.

وكذللثالتلفاز،وفنونلعلومالمتحدةالولاياتأكاديمية

التلفاز.وفنونلعلومالمتحدةللولاياتالقوميةالأكاديمية

المجالاتفيالمنصرمالعامإنجازاتالأكاديميتانهاتانوتقدر

التلفاز.لصناعةالختلفة

عدداوالتلفازالسينمالفنونالبريطانيةالأكاديميةوتقدم

،والشخصياتوالممثلين،للبرامجالسنويةالجوائزمن

هذهوتشملالتلفاز.صناعةفيالعاملينالإنتاجوموظفي

والرسوموالموسيقىوالتقنيالفنيللإنجازجوائزالجوائز

مجالاتفيالبرامجلأفضلجوائزوتوجد.المتحركة

وبرامج،الواقعيةوالمسلسلاتالخفيفةوالتسلية،التمثيل

جوائزتوجدكما.الخارجيةالإذاعيةوالتغطة،الأطفال

الواقعي،والتلفاز،الفنيةالبرامجلأفضلخاصة

التلفازجوائزوتشمل.الرائعةالإبداعيةوالإسهامات

جمعيةوجوائزالإذاعيةالصحافةنقابةجوائزالبريطانية

الملكية.التلفاز

وردةوجائزةإيطالياجائزةالعالميةالتلفازجوائزوتشمل

العديدفيالتلفازيةالبرامجمنتجوويتقدم.الذهبيةمونتريو

الجوائز.هذهلنيلببرامجهمالدولمن

الئلفازئأثير

حياةفيالرئيسيالمؤثرالصناعيةالبلدانفيالتلفازيعد

لأوقاتهمالناسقضاءكيفيةفييؤثرإنهإذ.الأشخاص

سائرفييؤثركما.يتعلمونوكيفيتعلمونوماذا

والوسائلالسياسيةالمجتفثالمؤسساتمؤسسات

تأثيرأنالخبراءبعضويعتقد.والرياضةالأخرىالإعلامية

البالغين.علىتأثيرهيفوقالناشئينعلىالتلفاز

وأالأمريكىيقضي.الفراغوقتعلىتأثيره

اخر.شىءأيمنأكثرالتلفازأماموقتاالبالغالأوروبي

لوقتاستهلاكاالأنشطةأكثرمنالتلفازمشاهدةوتعد

،الأخرىالأنشطةعلىتطغىوهي.البالغينبينأغراغا

والرياضة.،والاجتماعوالحوار،،القراءة:مثل

يتعلمهفيماكثيراالتلفازيساهم.التعلمعلىتأثيره

يساهمقدأنهإلا.خبراتهمبزيادةيفيدهمكما.المشاهدون

العالم.عنسيئةانطباعاتإعطاءفي

أمداتصالاتنظاملايوجد.الخبراتعلىتأنيره

كماالخبراتمنمتنوعهائلبقدرالأشخاصمنالعديد

المشاهدونيستيم،منازلهميبرحواأنودونالتلفاز،فعل

مهمة،أعمالأيؤدونوهمالحكوميينالمسؤولينرؤية

ويأخذ،بعيدةبلادفىالناسيعيشكيفويشاهدون

البحار.وقيعان،والادغالالصحرأء،إلىالمشاهدينالتلفاز

مشهورممثليؤديكيفيرىأنالتلفازمشاهدويستطيع

الهزليينالممثلينخيرةيضحكوكيف،هاملتدور

الحياةمآسيعنلمحاتلمشاهديهالتلفازيقدم.كماالناس

والكوارث،الحروبضحايايعرضحينما،الواقعية

الكبرىالنصرلحظاتيسجلأنهكماوالفقر.،الطبيعية

بعفالخبراءأنإلا.مرةلأولللقمرالإنسانكوصول

المشاهدشذكرهاقدالتيالمعلوماتمقدارعنيتساءلون

التلفاز.مشاهدةعقب

نأ،الاجتماععلماءمنكثيريعتقدالضار.تأثيره

مشاهدتهمكثرةمنسلبيينبانطباعينيخرجونقدالناس
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كثيراأنالمشاهديناعتقادالانطباعينهذينأحدالتلفازبم

آمنغيرالعالمأنالآخروالانطباع،منهمأفضلالناسمن

مأمونين.غيرباناسمليءوأنه)حميم(،ودودوغير

مترفة،حياةيعيشوناشخاصئاعادةبرامإلتلفازتظهر

ذلك،إلىبالإضافة.المشاهدونلايملكهمماالكثيريمتلكون

ويعتقد.عديدةسلعشراءعلىالمشاهدينالإعلاناتتحث

ترتفع،لذلكنتيجةأنهالاجتماععلماءمنالعديد

واقعيةغيرلمستوياتالماديةالتلفازمشاهديمتطلبات

الذيالنجاحتحقيقفىالناسيفشلوعندماأحيانا.

والإحساسالرضابعدميشعرونالتلفازفييشاهدونه

لتحقيقالجريمةإلىالأشخاصبعضيتجهوقد.بالمرارة

.الماديالثراء

التىوالجريمةبالعنفالملىءالعالمصورةأسهصتوقد

وأوضحتشرير.ابعاالانطباعإعطاءفيالتلفازيعرضها

كثيراالتلفاريشاهدونالذينالاشخاصأنالدراسات

بخلاف،العالمعنمخيفةأوسلبيةأفكارلتكوينمعرضون

نأيعتقدونالباحثينبعضأنإلا.الاخرينالأشخاص

لديهمالذينهمبكثرةالتلفازيشاهدونالذينالأشخاص

مسبقا.الأفكارهذه

تغييرأتالتلفازأحدثلقد.المؤسساتعلىالتأتير

والرياضق.والإذاعةوالأفلامالسيالممةفىرئيسية

المرشحينآلافيستخدم.السياسةعلىتأثيره

عامفى-الغربيةالديمقراطيةالبلدانفىالسيامميين

أنهمكما.الانتحابيةحملاتهمافيالتلفاز-الانتخابات

أسئلةعنويجيبونمنافسيهممعمناظراتفىيظهرون

فىأدوارهأهمبأداءالتلفازويقوم.آرائهمحولالمشاهدين

قادةكانالتلفازاختراعوقبل.القوميةالانتخابات

أكبرفيخطبهموإلقاءالظهوريحاولونالسياسيةالأحزاب

لقاءخلاليستطعونفإنهماليومأما.المدنمنممكنعدد

مماأكثرالناخبينمنعددإلىالوصولواحدتلفازي

الانتخابية.الحملةطوالشخصيايقابلونهم

كالولايات،الدولبعضفىالسياسيونيستطيع

وهيا!لوضعية،للإعلاناتالتلفازفىوقتشراءالمتحدة

دولوفي.ثانية09إلى01منتستمرسياسيةرسالة

غيرالإعلاناتهذهمثلتعدالمتحدةالمملكةمثل،أخرى

للأحزابالإذاعةلمملطاتتسمح،ذلكمنوبدلأ.قانونية

سياساتهملعرضالتلفازفيالوققببعضالرئيسيةالسياسية

نظرهم.ووجهات

والقضايابالسياسةالاهتماملزيادةالكثيرالتلفازيبذل

انتقاداتيثيرالتلفازفيالسياسيالإعلانولكن،السياسية

جداقصيرةالموضعيةالإعلاناتإنالناقدونيقول.عديدة

الختلفة.الموضوعاتبمناقشةللسياسيينلاتسمحبحيث

لعرضالمتاحالوقتأسمياسيونيستخدم،ذلكمنوبدلآ

منافسيهم.لمهاجمةأوبالتأييد،للفوزمبسطةعبارات

الوقتتكلفةارتفاعبسببأنه،كذلكالنقادويدعى

الحملاتفإن،المتحدةالولاياتمثلدولفىالتلفازي

الغنية.السياسيةللأحزابعادلةغيرميزةتعطىالتلفازية

إلىتؤديأنها،التلفازيةللحملاتيوجهآخرانتقادوهناك

المستخدمةللوسائلمماثلةإعلانيةوسائلخلالالسياسةبع

.المنتجاتبيعفي

والمذياعالسينمائيةالأفلامكانت.والإذاعهالسلنما

منالفترةفىالأشمخاصلملايينالرئيسيتينالتسليةوسيلتى

وكان.العشرينالقرنمنالأربعينياتإلىالعشرينيات

الأقلعلىواحدةمرةالسينماإلىيذهبونكثيرونأناس

،والمأساةالملهاةإلىيستمعونكانواكما.أسبوعكل

إلامساء.كلالمذياعخلالمنالأخرىالتسليةوبرامج

حادانخفاضإلىأدى،الخمسينياتفىالتلفازانتشارأن

تغيرتوقد.الدولبعضفىالسينمامشاهديعددفي

الحياةمنجزءاالتلفازأصبحبعدماالإذاعيةالتسليةتماما

الإذاعية،التسليةبرامجمنالعديدوتوقف.اليومية

فيالرئيسيالبرنامجهىالمسجلةالموسيقىوأصبحت

اللإذاعة.

فقدالتلفاز.انتشاربعدالقوميةالمجلاتعانتكما

كانالتيالرواجذاتالمجلاتبعضالصدورعنتوقفت

هائلةمبالغالمعلنونحولبعدما،ملايينعدةيبلغتوزيعها

التلفاز.إلى

سنويا.المتفرجينملايننجذبتالاحترافدةالرياضه

التلفاز.فىالرياضيةالألعابالكثيرونيشاهدوالان

للحصولهائلةمبالغالتلفازومحطاتشبكاتوتديخع

كذلكالتلفازويساعد.الرياضيةالفعالياتبثحقعلى

المملكةفيفمثلأ.الرياضيةالألعابشعبيةزيادةعلى

فيعرضهانتيجةالسنوكرشمعبيةارتفعت،المتحدة

للألعابالتلفازتغطةمعارضىبعضويعتقدالتلفاز.

الاهتحاممنكثيراتفقدالشعبيةغيرالألعابأنالرياضية

برامجعلىبالشعبيةتحظىالتيالألعابتطغىعندما

.التلفاز

تأثيرعلىكبيراتفاقيوجد.الناشئينعلىالتأثير

الوقتبمقداردوماالآباءاهتموقد.الناشئينعلىالتلفاز

بينالدراساتوربطتالتلفاز.أمامالناشئونيقضيهالذي

لمأنهاإلا.الدراسيالتحصيلوانخفاضالتلفازمشاهدة

هذافيحقيقةتتسببالتلفازمشاهدةأنعلىتبرهن

محبباأمراالتلفازمشاهدةتكونقدولكن.الانخفاض

التلفازأنأخرىدراساتوترى،المستوىضعيفىللطلبة

العنف.مشاهدبعرضالعدوانيالسلوكيشجع
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التلفازيعملكيف

يرىفإنهمامشهدإلىمباشرةشخصينظرعندما

التلفازيرسلأنلايمكنولكن.واحدةدفعةبكاملهالمنظر

الصورةالتلفازيرسلبل.واحدةدفعةكاملةالمشهدصورة

الةوتقسمالآخر.بعدالواحدالصغربالغةأجزاءشكلفى

الأجزاءمنالالافمئاتإلىالصورةالتلفازيةالتصوير

آلةتمسحوعندما.بالمسحالعصطيةهذهوتسمى.الصغيرة

جزءلكلإلكترونيةإشاراتتكونفإنهاالصورةالتصوير

.الصورةمن

تكوينلإعادةالإشماراتهذهالتلفازجهازويستخدم

الصورةتكوينالمسحعمليةوتعيد.الشاشةعلىالصورة

رؤيةالمشاهدولايستطع.الإرسالعندعليهكانتكما

المشاهديرىولذلك،عاليةبسرعةيتمالمسحلأن،ذلك

كاملة.الصورة

ثلاثالتلفازيةوالأصواتالصورإرسالعمليةتتضمن

المنظرمنوالضوئيةالصوتيةالموجاتتحويلا-خطوات

هذهإرسال2-إلكترونيةإشاراتإلىيتلفزالذي

ترتيبإعادة3-.التلفازيالاستقبالجهازإلىالإشارات

الموجاتنفسإلىأخرىمرةتحويلهاثم،الإشارات

الأصلى.المنظرمنأتتالتيوالضوئيةالصوتية

التلفازيةالإشارةتبدأ.التلفازيةالإشاراتتكوين

الةإلىالتلفازيالمنظرمنالمنبعثالضوءيدخلعندما

إشاراتإلىالضوءالتصويرآلةتحول.التلفازيةالتصوير

الأصواتالميكروفونيلتقطنفسهالوقتوفي.إلكترونية

مهندسوويسمي.إلكترونيةإشاراتإلىويحولهاالمنظرمن

وإشاراتالفيديو،إشاراتالتصويرآلةإشاراتالتلفاز

السمعية.الإشاراتالميكروفون

التصويرآلةتكونكيفالمقالةمنالجزءهذايصف

الحصولكيفيةكذلكويشرحالفيديو.إشاراتالتلفازية

وأشرطةالتلفاز()أفلامالتليسينمامنالفيديوإشاراتعلى

بالطريقةالتلفازيةالسمعيةالإشاراتوتتكونالفيديو.

منولمزيد.الراديويةالإشماراتفيالمستخدمةنفسها

الراديو.انظر:،العمليةهذهعنالمعلومات

التلفازمحطاتمعظمتبثهاالتيالفيديوإشارات

ملونةصورةالإشاراتهذهوتنتج.متوافقةلونيةإشارات

ملونةغيروصورة،ملونتلفازجهازعلىاستقبالهاعند

وأسود.أبيضجهازعلىاستقبالهاعند

الثلاثةالرئيسيةالضوءألوانالملونالتلفازيستخدم

ويعطي.ملونةصورلإنتاج-والأخضروالأزرقالأحمر

الضوء.ألوانمنلونأيالثلاثةالألوانلهذهالمناسبالمزج

أصفر،ضوءاينتجمثلاوالأخضرالأحمرالضوءفمزج

والأخضروالأزرقالأحمرالضوءمنمتساويةوكميات

أبيف.ضوءاتنتج

لونيةإشارةالتصويرآلةتنتجلكي.النلفازيةالتصويرالة

:مهامبثلاثتقومأنينبغيمتوافقة

إشاراتتكون2-يصورالذيالمنظيرصورةتلتقطا-

ولتأدية.للبثاللونيةالإشاراتتعد3-الصورةمنفيديو

ومنظومةعدسةالتلفازيةالتصويرآلةتستخدمالمهامهذه

إلكترونيةودوائركاميرا،وصماماتومرشحاتمرايا

مكانفيالإلكترونيةالدوائرهذهبعضتوضعوقد.معقدة

.أسلاكبوساطةالتصويربآلةوترتبطالتلفازبمحطةاخر

آلةأمامالمشهدصورةالعدسةتجمع.الصورةالتقاط

منالضوءالتصويرآلةعدسة(وتحني)تجمعوتبئرالتصوير.

فىيحدثكماتماماواضحةصورةوتكونالمشهد

وتحتوي.الإنسانوعينالأخرىالتصويرآلاتعدسات

الةتنتجولكيالمشهد.ألوانكلعلىالصورةهذه

كلهاالملونةالصورةتجزئأنلابدلونيةإشاراتالتصوير

رئيسي.لونلكلواحدة-منفصلةصورثلاث-إلى

ثنائيتيمراتينالتلفازيةالتصويرآلاتمعظمتستخدم

المرآةوتعكسالرئيسيةالألوانإلىالصورلتجزئاللون

والأخضرالأحمرللضوءوتسمحالزرقاءالصورةالأولى

الحمراءالصورةالثانيةالمرآةوتعكسخلالها.منبالمرور

الةصمامإلىتمرالتيفقطالخضراءالصورةتاركة

إلىوالزرقاءالحمراءالصورأخرىمراياوتعكسالتصوير.

فيالألوانبينالفصلويتم.منفصلةأخرىصمامات

ألوانمرشحاتباستخدامالتصويرآلاتمنالعديد

المنشور.كتلةتسمىصغيرةعلبةفيتوضعومنشورات

التصويرآلةصماميحولالفيديو.إشاراتتكوين

بالاتويوجدفيديو.إشاراتإلىالضوئيةالصورة

آلاتمعظمتحتويبينماواحد،صمامالملونةغيرالتصوير

.صماماتثلاثةعلىالعاليةالجودةذاتالملونةالتصوير

منلكلمنفصلةفيديوإشارةالصماماتهذهوتكون

التصويرآلاتمنكثيراولكن.الثلاثةالرئيسيةالألوان

المنخفضةالجودةذاتالتصويروآلاتوالمحمولةالصغيرة

الصمامهذاسطحعلىويوجدواحد.صمامعلىتحتوي

والخضراءوالزرقاءالحمراءالترشيحشرائطمنالعديد

الرئيسيةالألوانإلىالضوءالشرائطهذهوتقسم.الدقيقة

إلىالألوانهذهمنلونكلالصماميحولثم،الثلاثة

منفصلة.فيديوإشارة

منمعدلةصورهيالملونةالتصويرآلةوصمامات

عملالجزءهذاويصففديكون.يسمىصمام

ثلاثةعلىتحتويالتيالتصويرالاتفيالصمامات

.صمامات
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ملونةتصو-سآلة

لمريلا

ضوءمن

المشهد

(

سال

)))

سمحيةصإصارة

التصر2آلةصمام

مرايامحظومةتفككأأعلاهاليمينأعلىالتلفارية،التصوررآلةمنيدأالللون،التلفازإرسال

نغمىوفىوالأخضر.،والأزرقالأحمر،:الثلالةالرئيسيةالألوانإبىالمشهدمنالمنبعثالضوء

ال!ه!ورالتصو-لمآلةصماماتوتحول.سصعيةإشاراتإلىالاصواتالميكروفونيحولالوقت

الذكطالمشفرإلىإ،أعلاهالوسط"في،الإضاراتهذهوتنتقل.إلكترونيةيخدروإضاراتإلىالملولة

الفيديوإشارة"أعلاهاليسارعلىاالمرسلويضم.للإرسالقابلةمتوافقةلونيةإشاراتينتج

لأحدفيديوإشارةينتج!اليميناعلىالتصوورآلةصمام

توزيغاالصمامعلىالساقطالضوءيسبب.الرئيسيةالألران

يمسحودلىماالهد!.لوحعلىالكهربائبةللشحنات

الهد!لوحسإليهروناتتنبعثالهدفإلكرونيشعاع

الرئيسية.الألوادإشاراتإحدىمكونة

إلكترونيشعاعالمسحخطهوط

رئيسيةلرنيةإشارة-

إلكتروناتمدفع

فيزجاجيةواجهةلوحعلىالفديكونصماميحتوي

لوحتسمىشفافةطبقةظهرهعلىويوجد،مقدمته

لو!خلفالهدفيسمىثانلوحويوجد.الإشارة

ضوئية،موصليةذاتطبقةمنالهدفيتكون.الإشارة

مؤخرةفىويوجدللضوء.تعرضهاعندالكهرباءتوصل

.الإلكتروناتمدفعيسمىجهازالصمام

منمرورهبعدالهدفإلىالصورةمنالضوءيصل

تحركالضوءويسبب.الإشارةولوحالواجهةلوحخلال

لوحاتجاهفيالإلكتروناتتسمى،الشحنةسالبةجسيمات

موجبةكهربائيةشحناتالحركةهذهوتخلف.الإشارة

الموجبةالشحناتكثافةوتتوقف.الهدفلوحظهرعلى

علىالساقطةالإضاءةشدةعلىالهدفمنمنطقةأيةفي

الضوئيةالصورةالتصويرآلةصمامويغير.المنطقةهذه

منمكونةمماثلةكهربائيةصورةإلىبالعدساتالمجمعة

.الهدفظهرعلىموجبةشحنات

الإلكتروناتمنلغمعاعاالإلكتروناتمدفعويقذف

بنمطالهدفعبرالشعاعويتحرك.الهدفظهرإلى

كثافةذاتبمناطقمصطدماا!لسح،ئمطيسمى،منتظم

ذاتالمناطقوتجذب،الموجبةالشحناتمنمختلفة

.الشعاعإلكتروناتمعظمالشحناتمنالعاليةالكثافة

الختلفةالشحناتذاتالجسيماتلأنهذاويحدث

منأقلعدداالأخرىالمناطقتجذببينما،تتجاذب

الهدفخلالالإلكتروناتوتتحرك.الإلكترونات

شدةوتتغير.الإشارةلوحفييمركهربائياتياراوتسبب

الشعاعلاصطدامتبعاأخرىإلىلحظةمنالتيارهذا

التيارهذاويستخدم.الصورةمنمظلمةأومضيئةبمنطقة

إشارةهوالجهدوهذامتغير.جهدعلىللحصولالمتغير

التصوير.آلةصماممنالفيديو

إلىاليمينمنالهدفمدبالإلكتروناتيمسح

الإلكترونيالشعاعويمسح.القمةإلىالقاعومناليسار،
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لمكا،ع،!كاكا!كأير!7اواي!تيرجمي*كا!صقامكا--كاعكا-خ-لإ-كا-3كا!كاكاكا3لاكالآص!تث!3!كجتر

هولألصي3يومتاط!لآأالحخلخاألإضتكارإكووييتقطأعلا،،،اتموضعالملوء،ثتلمبماز."-

الدو(أؤ!ولإلماللرب!9المحط!كختارالذيالمؤال!إلىالإكثماراثرتمجفل،لاكسمميافي،

،يمكبرسمهثدكأ-وإشارالهفيذلموشارات4إلىالتلغاري!الاشارإرزالتلفافئبخهاز9لالكئثوونيهكا

إلتىالف!ديوإشارءالممحسفز!محللصرله?ولححولم3إلىويحولها،السيقم!ألالثثاو؟آرزلمجقاقى

الشاشه-أرل!ثولطلكلوإحد-إليهثتررنمههمداكعنلا!و!سغ!ايوثييسيههالألوإقيأتثت!راهم!-

ويمثدضاوالؤركا?يرا-!ضترإ?الححراءيلألوأدطصغموةفوسمور!هلئقاطالشإل!كلهركمحال!

كا3.الملولةالمنررةيربكهؤفىلمتوهجبفإئيا-الملوئمهبل!غما!الثثيثامسوثظغ

اليحمار،متهـأكاسجزءيظهر،الري4الهـدورةص!ههـمامحمماشة

فيمجمع!فوسقوريه!ثاللأ؟،،ء!"كا!كامونأكثر!وحمد-بها

يهالممثماشهخلفىمعدفتر!!ناعجداكخاثلا!نهه*مك!جرعات

كافف!*بةا-فاض!كالنثاطإفىكا*هـثطميل!ممعاعلممسيحئقو*

يمسئأنوبعد.الهدفعلىلهالتالىويتركخطا

يبدأوعندئذ.اليمينإلىسريعايعود،القاعخطالشعاع

دواليك.وهكذا،والخامس،الثالثمعمئالخطفى

سريعايعودفإنه،الهدفقمةإلىالشعاعيصلوعندما

الخطوطكلمسحفيويبدأالقاعمنالثانيللخط

الزوجية.

التصويرآلاتفيالمسحنمطيتبعالدولمنكثيرفى

منيتكونالذيبالالطورالمتناوبالخطنظامالتلفازية

خط231،وه،فرديخط5.231منهاخطا625

يمسئعندماواحدمجالمسحالشعاعويكمل،زوجي

مجالين،منالتلفازيةالصورةوتتكونخط،5.231

بسرعةالإلكترونيالشعاعويتحركإطارا.حينئذوتسمى

ولو.الواحدةالثانيةفيكاملاإطارا2هإنتا!منتمكنه

قدالصورةفإنالواحدةالثانيةفيفقطصورة25عرضت

مجالينفيإطاركلبإرسالولكن.متذبذبةتبدو

،الأسرعالمعدلهذاوعند.ثانيةكلصورة05فستعرض

.الصورةتذبذبالعينلاتتبين

للتلفازالمعياريةللمقاييسالقوميةالمفوضيةنظاموفي

تتكون،المتحدةالولاياتفيالمطورسى(.إس.تى.)إن

الثانيةفيكاملاإطارا3.معخطا525منالصورة

عدديكونقدسيكامالفرنسيالنظاموفي.الواحدة

الثانيةفيكاملاإطارا2م!خطا981أو62هالخطوط

.الواحدة

الةصماماتمنصمامكليغير،نظامأيوفي

فيديوإشارةإلىبهالخاصالرئيسىاللونالثلاثةالتصوير

إلىالإشاراتالأسلاكوتحمل.المسحعمليةخلالمن

تتجهثملتكبيرهاالتصويرآلةفيالإلكترونيةالدوائر

ا!لشفرإلىالثلاثالإشارات

الثلاثالفيديوإشماراتتضم.اللونإشارا!تشفير

ملونةإشارةعلىللحصولالأخرىالإشماراتإلى
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ضمالعمليةهذهفيالأولىالخطوةوتتضمن.متوافقة

،الألوانلتشفيرإشسارتينإلىالثلاثالفيديوإشارات

وأالبيضاءالإشارةأماالتلوينيتين.الإشارتينقسسميان

فيالوظيفةهذهوتؤدي.النصوعإشارةفتسمىالسوداء

فىأخرىداضةوتقوم.المصفوفةتسمىدائرةالمشفر

التلوينيةالإشاراتبضمالجمعدائرةتسمىالمشفر،

وإشاراتالألواندفعةلاضافةوكذلكالنصوع،وإشارة

فصلمنالملونالتلفازجهازالألواندفعةوتمكن.التزامن

وتتئ.التلوينيةالإشاراتفيالموجودةالألوانمعلومات

صورةإنتاجالنصوعإشارةإلىبالإضافةالمعلوماتهذه

التزامنإشاراتوتربطالتلفاز.شاشةعلىالألوانكاملة

آلةفيالمستخدمنفسهالمسحبنمطالالمستقبالجهاز

التصوير.

وأالأفلاممنالصوريحولجهازالتليسدنما.

التليسينماوتستخدم.تلفازيةإشاراتإلىالشرائح

إلىبالإضافةوالشرائحالأفلامعرضاللاتمنمجموعة

التليسينماتصويرآلةتسمى،واحدةتلفازيةتصويرآلة

التليسينماوحدةوتتكون.الإشاراتهذهمثللتكوين

آلاتمنآلتينمن-الفيلمسلسلةأحياناتسمىالتي

بالإضافةمضاعفوشرائحعرضوآلة،الأفلامعرص

مننظامعنعبارةوالمضاعفالتليسينما.تصويرآلةإلى

تصويرالةإلىوالشرأئحالأفلاممنالصورتوجهالمرايا

إلىالصورهذهالتصويرآلةتحولعندئذالتليسينما.

فيديو.إشارات

التلفازيةالصورتخزنالفيديو.شريطشمجيل

انشريط.علىمغحطيسيةنبضاتشكلفيوالأصوات

مائلةمساراتشكلعلىعادةالفيديوإشاراتوتسجل

وإشاراتالأصواتتسجلبينما،الشريطمنتصففي

الأفلاممنالعكسوعلى.الشريطحافةطولعلىالتحكم

شريطفإن،العرضقبل)تحمض(تظهرأنيجبالتي

.مباشرةالتسجيلبعدمشاهدتهيمكنالفيديو

بعضويرسميكتبالعناوينكاتبأوالرموزمولد

آلةامشخدامدونالتلفازشاشمةعلىمباشرةالبسيطةالصور

نأويستطعالصغير،الحاسوبمثلالمولدويعملتصوير.

مختلفةوألوانأحجامذاتيسيرةوصوراحروفايكون

ويحركها.ويخزنها

الإشاراتمعظمتبث.التلفازيةالإدثاراتإرسال

محطةفيالمهندسونويستخدمالهواء.عبرالتلفازية

منتلفازيةإشارةلإنتاجا!لرسل،يعسمىجهازاالتلفاز

تنقلوعندئذ.السمعيةوالإشاراتالفيديوإشارات

تبث.ثمالإرسالهوائىإلىسلكبومعاطةالإشارة

الكهرومغنطيسية.الموجةالمرسلةالإشارةوتسمى

الضوء،بسرعةالهواءعبرالانتقالالموجاتهذهوتستطيع

.اثكم000،003تقاربالتي

كم،052مسافةحتىبوضوحالإشارةاستقبالويمكن

استخداميجبأبعد!سمافاتتلفازيةإشساراتولإرسال

أستخدامالطرقهذهوتشمل.أخرىإرسالطرق

والموجات،الضوئيةالاليافوكبلات،المحوريةاممبلاتا

الصناعية.والأقماراسدقيقةا

الإشارةالمرسليكبر،التلفازيةالإشارةبثقبل.البث

لترددالتلفازيةالإشارةوتحتاج.الإرسالهوائيإلىويرسلها

المرسلويكبرالهواء.عبرالصورةمعلوماتلحملمرتفع

مداها.لزيادةالإشابىة

السمعيةوالإشاراتالفيديوإشاراتالمرسلويدمج

تسمىعمليةفيكهرومغنطيسيةموجاتشسكلفى

كهرومغنطيسيةموجاتأولآالمرسلويولد.التضمين

المرسلويستخدم.الحاملةالموجاتتسمىالتردد،عالية

جزءلإنتاجالحاملةالموجةاتساعلتغييرالفيديوإشارة

تضمينالعمليةهذهوتسمى.التلفازيةالإشارةمناغيديوا

.لاتساعا

موجةلتضمينالسمعيةالإشاراتالمرسليستخدم

الإشارةمنالسمعيالجزءتكونوالتيأخرىحاملة

التردد،تضمينالمستخدمةالعمليةوتحسمى.التلفازية

المرسليضموعندئذ.الحاملةالموجةترددفيتغييراوتسبب

والإشاراتالفيديوبإشاراتالمضمنةالحاملةالموجات

هذهتكبروعندئذ.التلفازيةالإشارةلتكوينالسمعية

00021بينيتراوحمقدارهالقوةعادةالإشارة

.واط001؟...و

إلىالتلفازيةالإشارةالنقلخطيسمىسلكيحمل

وعادةالهواء.إلىالإشارةيبثالذي،الإرسالهوائي

،أبراجأومرتفعةمبانعلىهوائياتهاالتلفازمحطاتتقيم

ويتراوح.ممكنةمسافةأبعدإلىالإشارةتصلبحيث

و001مابينالتلفازيةالإشاراتلمعظممدىأقصى

علىالواحدةالمنطقةفيالتلفازمحطاتوتبث.كم025

وتعرف.الإشاراتلاتتداخلبحيث،مختلفةترددات

باسمواحدةمحطةعليهاتبثالتيالتردداتمجموعة

.قناة

جداالعاليةالتردداتمدىفيالتلفازمحطاتتبث

فائقةالتردداتمدىويمتازالتردد.فائقةالتردداتومدى

عرضةأقلوبأنهالقنواتمنكبيرلعدديتسعبأنهالتردد

الكهرومغنطيسى.للتداخل

كبلانالبصرياللدفيوالكبلالمحوريالكبل

وأبعيدةلمسافاتالتلفازيةالإشاراتحملفييستخدمان

وجودبسببفيها،الإشاراتاستقباليصع!بلمناطق
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ترسلالدولبعضوفي.والمرتفعاتكالضبابعوائق

بهاالمرتبطةالمحطاتإلىعادةبرامجهاالتلفازشمبكات

البرامجالمحطاتهذهتبثثمومن،محوريةكبلاتخلال

الكبلاتالكبليالتلفازأنظمةوتستخدملمشاهديها.

إلىالإشاراتلحملالبصريةالليفيةالكبلاتأوالمحورية

البصرياتالمحوربمالمتحدالكبلانظر:.المشتركينمنازل

الليفية.

الصغرالمتناهيةالموجاتأيضئاوتسمى.الدقيقةالموجا!

مماثلةكهرومغنطسيةموجاتوهي)المايكروويف(

منالبرامجتنقل،الدولبعضوفي.التلفازيةللإشارات

هذهباستخدامبهاالمرتبطةالمحطاتإلىالتلفازشبكات

نحوبعضعنبعضهاتبعدعاليةترحيلأبراجعبرالموجات

باستقبالتلقائيابرجكلفيالأجهزةوتقوم.كم025

التالي.البرجإلىإرسالهاوإعادةوتكبيرهاالدقيقةالموجات

إلىالدقيقةالموجاتإشماراتالمرتبطةالمحطاتوتغير

التلفازية.الإشارات

بينالتلفازيةالإشاراتتحمل.الصناعيةالاتصالأقمار

أبراجبناءأوكبليةوصلاتإنشاءلايمكنالشالمحطات

الصناعيةالأقمارتنقلفمثلابينها.فيماالدقيقةالموجات

أبراجمثلتعملوهي.المحيطاتعبرالتلفازإشمارات

التلفازإشاراتتستقبلحيثالفضاء،فيولكنالترحيل

إلىترسلهاثموتكبرهاخاصةأرضيةمحطةمنالمشفرة

عنإحداهماالمحطانتبعدوقد.أخرىأرضيةمحطة

.متراتالكيلوالافالأخرى

الأقمارمنالنوعهذاالتلفازشركاتتستخدم

الاتصالقنواتأيضايحملأنيمكنالذي،الصناعية

للاتصالالصناعيةالأقمارهذهوتستخدم.الأخرى

ويستخدم.الإخباريةالبرامجأثناءالبحارعبربالمراسلين

ذاتالصناعيللقمرمحمولةوصلاتأحياناالمراسلون

مواقعمنمباشسرةالتقاريرلإرسالوذلكبمطبقيةهوائيات

الأقمارمناخرنوعاالتلفازمحطاتوتستخدم

برامجالأقمارهذهوترسلالمباشر.البثأقمارهىالصناعية

فيالبرامجاستقبالويتطلب.المنازلإلىمباشرةالتلفاز

خاصا.وموالفاللشفرةومحللاطبقياهوائياالحالةهذه

الخدمة.لهذهرسوماعادةالمشتركونويدفع

التلفازجهازتغذيةتتم.التلفازيةالإشاراتاستقبال

طريقعنالمرسلمنالصادرةالتلفازيةبالإشاراتالمنزلي

الإشماراتهذهالتلفازجهازويستخدم.الاستقبالهوائي

تتمالذيالمشهدمنوالأصواتالصورمنن!خلإعداد

جهازيستخدم،التلفازيالبرنامجعرضولإعادة.تلفزته

.صورةوصمام،وفاصلاتومكبراتموالفا،التلفاز

تلفازيةإشارةالجيدالهوائييجمع.الاستقبالهوائي

ويلتقط.الصورةعرضمنالتلفازجهازتمكنالقوةكافية

عدةمدىفيالقوةكافيةإشارةصغيرداخليهوائى

إلىتحتاجفقدالأبعدالمسافاتأما.المرسلمنمتراتكيلو

أفضلعلىونحصل.السطحعلىمثبتجيدهوائى

الإرسالمحطةاتجاهفىالهوائييوجهعندمااستقبال

جهازباستخدامالهوائياتبعضتدارأنويمكن.المطلوبة

فيالإرسالمحطاتمعلتصطفبعدعنتحكم

الختلفة.الاتجاهات

ج!زموالففيالهوائيمنالإشاراتتدخلالموالف.

يرغبالتيالمحطةمنالإشارةالموالفويختارالتلفاز.

.الأخرىالإشاراتجميعويمنعاستقبالهافيالمشاهد

منالتلفازيةالإشارةتتجه.والفاصلا!المكبرات

فيالمعقدةالإلكترونيةالدوائرمنمجموعةإلىالموالف

جزءتفصلكما،الإشارةالدوائرهذهوتكبرالتلفاز.جهاز

إلىالسمعيةالإشاراتوتتحول.السمعىالجزءعنالفيديو

إشساراتوتتجه.الصوتمكبربوساطةصوتيةموجات

.الصورةتكوينيعادحيث؟الصورةصمامإلىالفيديو

لفصلالألواندفعتستخدمدوائرالملونبالجهازيوجد

النصوع.وإشارةالتلوينيتينالإشارتينإلىالفيديوإشارة

وأالشفرةمحللتسمىالدوائر،منأخرىومجموعة

حمراءإشاراتإلىالإشاراتهذهبتحويلتقوم،المصفوفة

آلةصماماتمنالصادرةالإشاراتتطابقوخضراءوزرقاء

الثلاثة.التصوير

الفيديوإشاراتالصورةصماميحول.الصورةصمام

الةأمامالموجودالمشهدتكوينلإعادةضوئىنمطإلى

مستطلالصورةصمامطرفيأحدويكونالتصوير.

جهازشاشةيمثلالطرفوهذاتقريبا.ومسطحاالشكل

الصورةصمامقطريتناقصالجهاقداخلوفىالتلفاز.

الصورةصمامعنقويحملصغيرا.عنقاليصبحتدريجيا

الحمراءللإشارةخانقا،إلكترونيةخوانقثلاثةالملونة

ويوجدالخضراء.للإشارةوثالثاالزرقاء،للإشارةوخانقا

والأسود.الأبيضللصمامواحدإلكترونيخانق

منمنفصلاشعاعاإلكترونيخانقكليرسل

الشاشة،شعاعكلويمسح.الشاشةعلىالإلكترونات

.الهدفلوحالتصويرآلةصمامكلشعاعيمسحمثلما

علىالفيديوإشارةمنجزءهيالتيالتزامنإشارةوتعمل

النمطيتيعالصورةصماممسحنمطأنمنالتحقق

للحصولالأشعةشزامنأنويجبالتصوير.بآلةالمستخدم

مشوهة.غيرثابتةصورةعلى

منبأكثرالملونةالصماماتمعظمشاشةوتغطي

فيالنقاطوتجمع.صغيرةفوسفوريةنقطة0003003
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زرقاء،وواحدةحمراء،واحدة-ثلاثيةمجموعات

الذاتيةبألوانهاالنقاطهذهوتتوهجخضراء.وواحدة

معدنيلوحويوجد.إلكترونىشعاععليهايسقطعندما

خل!ملمأ3بعدعلىالصغيرةالثقوبمنآلافبه

ثقوبوتمنع.الظلقناعاللوحهذاويسمى.الشاشة

سوىملونةنقاطأيةعلىيسقطأنمنشعاعأياللوح

به.الخاصةالنقاط

شدةعلىالنقاطمنالمنبعثةالضوءكميةتعتمد

شدةإنوحيث.النقاطعلىسقوطهلحظةفىالشعاع

آلةبوساطةأساسساالمنتجةالفيديو،ساشارةمحددةالشعاع

المشهديكونحيث،مضيئةتكونالنقاطفإنالتصوير

يعرضوعندمامظلما.المشهديكونحيثومظلمةمضيئا،

علىالملونةالنقاطتأتلفملونا،برنامجاالتلفازجهاز

لوانجمئالأبالتالىتنتجثمومنالمشاهدعقلفىالشاشة

منمختلفةكمياتوتنئالنقاط.الأصليالمشهدفى

والأسود.الابيضللبرنامجالأبيضالضوء

فىا!ازتقنيةفىا!قدمأ!ىاقلفاز.تقنيةتطور

الصورجودةوتعتمدوضوحا.أكثرصورإلىالثمانينيات

الصور،تكوينفيالمستخدمةالمسحخطوطعددعلى

علىوللحصول.م!حخطكلفيالتفاصيلكميةوعلى

التلفازإشاراتتحملأنيجبوضوحا،أكثرصور

حاليا.تحملهمماأكثرمعلومات

.الثمانينياتفيتطويرهتمالواضحهالصورةذوالتلفاز

ذاتالخطوطفيهتمسحالذيالعاديالتلفازعكسعلى

اذالتلفازفإن،مرحلتينعلىوالفردية،الزوجيةالأرقام

خطاء2ءادعلىتحتويصورةيعرضالواضحةالصورة

رقائقوتخزن.الثانيةمنستينعلىوأحدفيجميعها

بعضإلىبعضهاتضمأنهاكمافورا،المعلوماتالحاسوب

أكثرصورةالواضحةالصورةذوالتلفازينتج،لذلكونتيجة

وضوحا.

يستخدموهوحاليا،يطورالعاليالوضوحذوالتلفاز

مسحخطكلوينتجمسحيخط000.1منأكثر

وتبقىحاليا.المتاحةالتفاصيلكميةضعفالأقلعلى

كبيرةشماشمةعلىكبرتلوحتىالمعالمواضحةالصورة

العالىالوضوحذيالتلفازوشاشات.الحائطبمساحة

للمشاهدتعرضثمومن،العاديةالشاشماتمنأعرض

التلفازأجهزةفإنذلكإلىوبالإضافةأكثر.معلومات

شمفرةأيرقميا،الصوتإنتاجتعيدالعاليالوضوحذات

الأقراصصوتالصوتجودةوتضاهي.عددية

المدمجة.

فيالعاليالوضوحذيللتلفازمحدودإرسالبدأولقد

اوائلفيأوروبافىيبدأأنوتقرر.أم989عامفياليابان

.التسعينيات

الانالمنازلملايينتستقبلالمسلقبل.تحسينات

المباشر.البثذاتالصناعيةالأقمارمنالتلفازيةالإشارات

الهوائياتأصبحتحيثأكثر،لمنازلالبثهذايصلوقد

الهوائياتقطرخفضفيالمهندسونويأملأصغر.المنزاية

تقنيةوتعالج.سم03منأقلإلىأمتارثلاثةمنالمنزلية

الحافييبدوكماالوضوحفائقةصورةينتحالعاليالوضوحذوالتلفاز

.عاديتلفاز

بجهازالأيرالجالبعلىالصورةألتجتليمما،الصورةمنالأيسرلب
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يعالجمثلمارقمياالتلفازيةالإشماراتالرقمىالتلفاز

حملالرقميةالإشماراتوتستطيع.المعلوماتالحاسوب

جودةتحسينلم!يزدادثمومن،المعلوماتمنكبيرةكميات

.والصوتالصورة

ئاريخيةنبذة

تطويرفيالعلماءمنالعديدأسهمالمبكر.اللطوير

مخترعابوصفهبعينهشخصتحديدولانستطعالتلفاز،

التاسعالقرنفيممكناالتلفازوجودأصبحولقدللتلفاز.

الاتصالإشماراتإرلممالكيفيةالناستعلمحينماعشر،

وتسمى،الكهرومغنطسيةالموجاتبوساطةالهواءخلال

اللاسلكى.الاتصالالعمليةهذه

عبررمزيةإشاراتالأوائلاللاسلكيمشغلوأرسل

مشغلواستطاع،العشرينالقرنأوائلوبحلولالهواء.

أجرىنفسهالوقتوفي.الكلماتإرسالاللاسلكي

وفيالصور.إرسالتتضمنتجاربالعلماءمنالعديد

ألمانيامننبيكوفجوتليببولاخترع،ام884عام

،قصيرةلمسافاتالصوريرسلأناستطاعمسحجهاز

الحالهوكماإلكترونيا،وليساليايعملنظامهوكان

منفارنزورثفيلوطور،ام229عاموفى.الان

عاموفيإليكترونيا.مسحنظامالمتحدةالولايات

نظامأسكتلنديمهندسوهوبيردجوناخترعام،269

فيالصورلالتقاطالحمراء،تخمابالاشعةيعملتلفاز

أمريكيعالموهوزوريكين،فلاديميرواخترع.الظلام

انحزنةالتلفازيةالتصويرالةالمولدروسي

الكينسكوبالصورةصماموكذلك"الإيكونوسكوب"

آلةصمامأولالإيكونوسكوبوكانام239عامفي

صمامهووالكينسكوب.للبثمنا!سباتلفازيةتصوير

عرضولقدالتلفاز.استقبالأجهزةفيالمستخدمالصورة

عامفيكاملإلكترونيعمليتلفازنظامأولزوريكين

.ام929

التلفازيالبثتجاربمنالعديداجري.البثبداية

الإذاعةهيئةوكانت،والثلاثينياتالعشرينياتأواخرفي

والإذاعةإسبيسيوشركتابريطانيا،فيالبريطانية

البثتجاربفيالرائدةهيالمتحدةبالولاياتالقومية

خدمةأولالبريطانيةالإذاعةهيئةوبدأت.التلفازي

قصرمنبالبثوذلكام،369عامعامةتلفازية

شركةوضعتام،369عاموفي.لندنفيألكسندرا،

تمتلكوالتي-أيه(إسارشركةبعد)فيماأمريكالاسلكي

فياستقبالأجهزة-سيبيإنالقوميةالإذاعةشركة

التابعةنيويوركمحطةوبدأت.نيويوركبمدينةمنزلأ051

لهذهتجريبيتلفازيبثأولالقوميةالإذاعةلشركة

المتحركة.للرسومبرنامجابرامجهاأولوكان.المنازل

فيمنتظمتلفازيبثأولالقوميةالإذاعةشركةبدأت

.ام939عامفيالمتحدةالولايات

والولاياتبريطانيافيالتلفازيالبثاستؤنف

ام(.-459ا)939الثانيةالعالميةالحربعق!المتحدة

الأشخاصمنقليلوكانتجريبيا،البثكانالبدايةوفي

البثغطىام،519عاموبحلولتلفاز.أجهزةيمتلكون

وكانغربها،إلىشرقهامنالمتحدةالولاياتالتلفازي

زيادةحدثتالخمسينياتوفىبالتلفاز.مفتونينالناس

وكانت.الغربيةالدولفىالتلفازاستخدامفيهائلة

حينما،أم559عامحتىواحدةتلفازخدمةببريطانيا

أسترالياوافتتحت.التجاريالتلفازشمبكةتشغيلبدأ

فيوملبورنسيدنىفيوالتجاريةالقوميةمحطاتهاأولى

.ام619عامفىالأيرلنديالتلفازوبدأ،ام569عام

وذلك،لعمرعةأكثرالتلفازأصئقطورالستينياتوفى

الإذاعةهيئةوبدأت.دولعدةفىالملونالتلفازلادخال

علىام،669عامفيالمنتظمالملونالبثالبريطانية

الثانية.القناة

الغربوأفلامالمرحةالعروضكانت.الأولىالبرامج

ثم.الخمسينياتفيرواجاالبرامجأكثرالأمريكي

الكبيرةالماليةالجوائزذات،المسابقاتبرامجأصبحت

وجذبت.التجاريةالمحطاتعلىالمفضلةالبرامج

ملالونالبريطانيالتتوجىشارعمثلالدراما،مسلسلات

ومازالام،069عامفيهذاكانوقد.المشاهدين

.التسعينياتفيالمشاهدينمنهائلاعددايجذب

محلالجريمةمسلسلاتحلتالثمانينياتوبحلول

رواجا.المسلسلاتأكثرباعتبارهاالأمريكيالغربأفلام

،والمسابقاتالحواربرامجالتلفازمحطاتمنكثيروتعرض

الرياضية.والبرامج،والمرح

أواخرنيتجرل!ىتلفازيبث

.الشريميات

للحروبالإخباريةالتغطية

تعرضالطبيعيةوالكوارث

.المنازلملايينفيالمآيصى
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هىظلتالشعبيةبرامإلتسليةأنمع.الستينيات

فإنالستينياتخلالالتلفازبرامجمنالأساسىالجزء

الاجتماعاتمثلأحداثابازديادغطواالتلفازمخططي

وقد.الملكيةالزواجوحفلات،الدولةوجنازات،السياسية

المرشحينبينام069عامفيالمناظراتسلسلةكانت

نيكسونوريتشاردكنيديجون-المتحدةالولاياتلرئاسة

هذهأنالكثيرونويعتقد.التلفازيالبثفيمعلما-

فيكنيديفوزفيكبيراإسهافاأسهمتالمناظرات

.ام069عامفيالمتحدةالولاياترئاسةانتخابات

أنفسهمتقديمفيالتلفازأهميةالسياسيونأدركماوسرعان

للناخبيهت.السياسيةورسائلهم

والكوارثالحروبمنمناظربانتظامالتلفازيعرض

فيفيتنامحربسميتولقد.والمجاعاتالطبيعية

ميدانهاكانحربأولبأنهاوالسبعينياتالستينيات

بالولاياتالمدنيةالحقوقاحتجاجاتحظيتكماالتلفاز،

تلفازيةبتغطةإفريقياوجنوب،الغربيةوأوروباالمتحدة

مناسبة.

خلالحدثالذيالتقدمساعد.التقنيالتقدم

للبثالتقنيةالجودةتحسينعلىوالستينياتالخمسينيات

معظمقطركانللتلفازالأولىالأيامففي.التلفازي

أصبحتفقد،الانأما.سم25أو18إماالشاشات

.الاستخدامشائعة،سم53،46الأقطارذاتالشاشات

التيالتلفازيالتسليطنظمالصانعونقدماسمبعينياتوفي

مترين.إلىقطرهايصلكبيرةشاشماتعلىالبرامجتعرض

يبلغالجيبفيوضعهايمكنصغيرةتلفازأجهزةوتوجد

الأجهزةهذهوتستخدم.سم،7ءنحوشاشتهاقطر

بعضوفي.التلفازيةالصورلتكوينالمهبطأشسعةصمامات

فيجانبيةنافذةخلالمنالفوسفوريةالشاشةترىالنماذج

شاشاتحالياوتتوافرمدمجا.يتئتصميمامماالصمام

المحمولالحاسوبلشاشاتالمماثلةالسائلةالبلورات

رديئةصوراالشاشاتهذهوتعطي.والعاديالملونبنوعيها

كهربائيةقدرةإلىوتحتاجمدمجةبأنهاتمتازولكنهانسبيا،

منخفضة.

إلىوالاستقبالالبظمعداتفيالتحسيناتأدت

فيمتاحاكانعماوضوحاأكثرصورعلىالحصول

غيرتعرضالبرامجكلكانت،الأولىالأياموفي.الماضي

خلالالدولمعظمفيالملونالتلفازوبدا.ملونة

وفي.ملونةالبرامجمعظمفتعرضالانأما،الخمسينيات

المنازلمن%09منأكثرفييوجدالصناعيةالدولمعظم

ملونة.تلفازأجهزة

علىمباشرابثاالبدايةفيالتلفازيالب!معظمكان

تحتاجالأفلاموكانت.الأفلاممنمأخوذةبرامجأوالهواء

المستخدمةوالتقنياتالأجهزةكانتكمالإظهارها.وقتا

تسجيلوبدأ.جيدةغيرنوعيةذاتوأصواتاصوراتنتج

،الخمسينياتمنتصففيالفيديوشرائطعلىالبرامج

إنتاجطريقةالشرائطهذهعلىالتسجيلأصبحوبذا

بعدمباشرةالفيديوشرائطتشغيلويمكن.أساسية

عالية،جودةذاتوأصواتاصوراتنتجوهيتسجيلها.

طورذلكوبعد.البرامججدولةفيمرونةتتيحكما

جودةتحسينإلىأدتالتيوالتقنياتالمعداتالعلماء

.الأفلامعروض

عامفيالتجاريةللاتصالاتصناعيقمرأولأطلق

التلفازيالبثالصناعيةالاقمارجعلتولقدام،659

العالمأنحاءجميعفىالمشاهدونويستطجع.النطاقعالمى

حدوثها.وقتالأوليمبيةالألعابمثلأحداثرؤيةحاليا

.الاتصالاتفمر:انظر

أسالمسيةوسيلةالتلفازاستمرالحددثة.الدطورات

المهمة،الأحداثتغطةفيدورهأدىكما،للتسلية

الأمريكيةالتلفازشبكاتألغتام739عامفىفمثلأ

الخاصةووترجيتقضيةلتذئجلساتالعاديةبرامجها

الممارساتحولالأمريكيالشيوخمجلسبتحقيقات

عامفيالرئاسيةالانتخاباتحملةخلالالقانونيةغير

.ام729

تجنب،المتحدةالولاياتفيللتلفازالأولىالأعواموفى

،الإجهاضمثل،الجدلتثيرالتيالموضوعاتالإذاعيون

والجنس.،السياسيوالهجاء،الخدراتوتعاطي،والطلاق

المشاهدين.لبعضالموضوعاتهذهتسيءأنخشوافقد

أنهالأمريكيونالإذاعيونوجدالستينياتأواخرفىولكن

فقد.كثيرةاعتراضاتدونالموضوعاتهذهتناوليمكن

فىبثتالتي"ماش"،الأمريكيةالدراماانتقدت

تناولكما.الحروب-الثمانينياتوأوائلالسبعينيات

أستراليافىأنتجالذيالجيرانالنجاحالبرنامإلفائق

سكانبرنامجعالجكماوالإيدز،الخدراتمشكلات

يحتويهبماالمدينةوسطسكانمشكلاتالشرقىالطرف

والعنصرية.،الرديئةالأسريةوالعلاقاتالجريمةمن

عرضفيتمادىقدالتلفازأنالناسبعضويعتقد

والجنسالعنفمشاهدتتعرضكما.الجدليةالموضوعات

التلفازفيالغربيةالدولفيالتلفازأجهزةفيتعرضالتي

للمقاييسمجلسانشئبريطانياوفي.الانتقاداتمنلكثير

للياقةليضئحدوداام،889عامفيللإذاعةالمعيارية

لواضعيإرشماديةخطوطاويحددالأخلاقيوالأدب

البرامق

عددعرضالسبعينياتأواخرفيالإذاعيونبدأ

والمسلسلاتللتلفازخصيصاالمعدةالأفلاممنمتزايد



بينومن.الأخرىالخاصةوالبرامج،القصيرةالمأساوية

دراماوهوالجذور،مسلسلنجاحالاقتالتيالمسلسلات

أمريكيةسوداءأسرةتاريختتقصىأجزاءثمانيةمنمكونة

التلفازعرضالثمانينياتوفى.الحريةإلىالاستعبادمن

بينهامنالهنديةالمأساةمسلعسلاتمنعدداالهندي

هنديةأسرةحياةعرضالذي،الشعبيبنيادمسلسل

عقود.سبعةخلال

متاحةالفيديوأجهزةأصبحتالثمانينياتوخلال

استئجارمنالمشاهدينمنكثيروتمكن.المنزلىللاستخدام

فيبمشاهدتهاوتمتعوا،التسجيللممابقةأفلامشراءأو

الأقماراستخدامازدادأيضاالثمانينياتوفي.منازلهم

الكبلي.التلفازلمشتركيالتلفازيةالبرامجنقلفيالصناعية

منالمنبعثةالتلفازيةالإشاراتالمشاهدينبعضويستقبل

الطبق،يسمىكبيرهوائىباستخدامالصناعيةالأقمار

لتمنعإشارتهاخلطفيالكبليةالنظمبعضابتدأتولذلك

رسومدفعدونبرامجهماستقبالمنالأطباقمالكي

للمشتركينالكبليالتلفازشركاتوتعطي.الاشتراك

استقباللهمليتسنى،أجهزةالاستقبالأطباقلديهمالذين

مج.البرا

اذالتلفازأنظاهراأصبح،التسعينياتأوائلوبحلول

ولمزيدالتلفاز.تقنيةفيالقادمالتقدمهوالعاليالوضوح

هذهمنالتلفازبتقنيةالخاصالجزءانظر،المعلوماتمن

المقالة.

الموسوعةفىعحلةذاتمقالات

جملتراا

مارشال،ماكلوهانلوجيليرد،حون

رواردإدصورو"لى،!متيفورد

رودلفهيريتشهرتز،كوسمافلاديمير،زوريكين

يلورتاديلو،فارنزورث

الفيزيائةوالأسسالمعدات

الصوتيالمسحلمسجلالفيديو،الفيديوتصويرآلة

الصوتمكبرالفيديوقرصالإلكترونيات

الترددعاليةالموجاتألاتصالاتقمرالترالزستور

الترددفائقةالموجاتالصناعيالقمرالترددتضمين

الصغرالمتاهيةالموجةالمحورالمسحدالكبلالراديو

لميكرولوناو!عمطيسيةلكصاشألشوا

الهوائىالإلكتروناتمدفعالتلفزيونيالصورةصمام

للترددالآليالضبط

لإعلانا

المؤلصحق

الطب

!لةذاتأخرىمقالات

الفصائيةللاتصالات!هدالملكمدينة

البريطمانيةالإذأعةهيئة

155التلفون

الموضوعصرعنا

اماتستخدا-1

التلفا-أ

التلفا-ب

التلفا

المث-د

التلفاز

التجاريز

العامز

الكبكز

الفضائي

المغلقةالدائرةتلفازهـ-

الترويحيةالفيديوأنظمة

المعلوماتخدمات-ر

التلفازية

التلفازيةالبرامجإنتاج-2

والإعدادالتخطيط

المباشرالرضتمفيذ-ب

أخرىإنتاجطرق-خ!

العالمأرجاءمختلففيالتلفازدور-3

أيرلندا-لالسعوديةالعربيةالمملكة

ماليزيامالمتحدةالعربيةالإماراتب

نيوريلندا-دلكويتا-ج

الفلبين-سعمان-د

سنغافورة-عقطرهـ-

إفريقياجنوب-فمصر-و

المتحدةالمملكة-صالأردد

المتحدةالولاياتقتونس-ح

الممنماهدينبحوث-رأستراليا-ط

التلفازجوائزشالهسد-ي

لدونيسياإ-ك

لتلفازاتأثير-4

المؤلسساتعلىالتأثير-جالفراغوقتتأثيرهـعلى-أ

الناشئينعلىالتأثير-دالتعلمعلىتأثيرهب

التلفازيعملكيف-5

التلفازيةالإشاراتاستقسال-جالتلعازيةالإشارأتتكوي!

التلفازتقنيةتطوردالتلفازيةالإشاراتإرسال-ب

تاريخية.نبذة-6

أسئلة

التلفاز؟فيالكصومغنطيسيةالموجاتمادور-

والمحو؟؟والإضافة؟التلاشىيعيماذا

التلفاز؟تطويرأجلمنزوريكينفلاديميرفعلمادا

؟التلفازيالاستماعمعدلاتتقاسكيف-

؟سيكامونطمامبال؟لظهامما-

التلفازية؟البرامجإرسالوسائلما-

نتيجةالأشخاصيكونهاأنيمكنالتيالسلبيةالانطاعاتما

؟بكثرةالتلفازمشاهدة

التلفازية؟الصورةجودةعليهاتعتمدالتيالعواملما

؟التلفازيالبثفىالفضائيةالصناعيةالأقمارأثرتكي!-

للتلفاز؟الحاصةالاستخداماتما

الكبلالتدفاز(بم)استخداماتالتلفازانظر:.الكيليالدلفار

الحديتة(.)التطورات

لهاتف.ا:نظرا.الثلفون
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الشمالىالساحلامتدادعلىالعميقةالمياهفييعيشالتلمشسمك

الشمالية.أمريكامنالشرقى

يمتازالأسماكمننوعسمك.التلفيشالتلفيش،

علىالعميقةالمياهفيويعيم!،وضخامتهالبنفعسجيبلونه

وهو.الشماليةلأمريكاالشرقىالشمالىالساحلطول

.ام8و.08بينيتراوحمحدودعمقعلىيوجد

الشمالية.البحارفىبالألوانمزخرفةسمكةأكبروالتلفيمق

الباهتالأزرقإلىيميلزيتونيأخضرأوأزرقفجسمها

بنقاطمرقطةالعلويةالجوانبتكونبينما،الأسفلفى

إلىالتلفيشسمكةطوليصلأنويمكن.كثيفةصفراء

فيالتلفيشسمكةوتعتمد.كجم02إلىووزنهاسم09

الصدفيةوالحيواناتوالسرطانالحبارعلىأساساطعامها

صيدهاويمكنلذيذطعامالتلفيحقوسمكة.الأخرىالمائية

مننوعأيبامشخدامعاديةصنارةأوكبيرةصيدبشباك

الطعم.

.الحيوان،الجنين،النسلتنظيمالتكاثر،انظر:.التلقيح

ا،ئراض1ع!احسحطره)االبكتريولوجياانظر:.التلثيح

المناعةالميروس،؟الأطفالشلل؟التحصين(،البكتيرية

الشمطه(.)المناعة

الاستيلادبمالإخصابانظر:الاصطئاعي.التلقيح

مزارعفي)التحسيحاتوتم!جهالحليبإنتاجالحيواد(،)استيلاد

(.)العلاجلعقما(؟الحليب

)إنجاراتهلوثر،بيربانكانظر:.الخلطيالتلثدح

)طرقاللقاخالتكاثر(،الأرهار!ط)دورالزهرةوأساليمه(بم

الحنسي(.)التكاثرالنباتالتلقئ!"

الناعمةالمسطحةالطقاتفىيوجدطريمعدنالتلك

يستخدمونهالعربوكان.المدمجةالكتلوفيللصخر،

الإنجليزيةالكلمةمنهاأخذتالتيطلقكلمةعليهوأطلقوا

خدشهيمكنأنهدرجةإلىناعموهو.الانالمستخدمة

دهني،أوصابونىملمسذوأنهكما،الإصبعبظفر

يسمحوالتلك3!3.7أ20104)+ه(الكيميائيةوصيغته

ليسفهوهذامنالرغموعلى.خلالهمنبالنفاذللضوء

غامق.بنيأوالخضرةإلىمائلأبيضوالتلكشفافا.

يستخدموكانمدمجتلك(الصابوفي)الحجروالأستيتيت

والصين.القديمةمصرفىللنقحقمادة

يباعوهو.التجاريةالاممتخداماتمنالعديدوللتلك

الألواحوتستخدم.مسحوقشكلفىأوألواحشكلفى

لان،الكهربائيوللعزل،التدفئةومواقدالأفرانلتبطين

ويطحنوالكهرباء.للحرارةجيداناقلاليسالتلك

المسحوقوالتلك.التجميلمسحوقعلىللحصول

.والصابون،والورقوالطلاء،،الكريونفىأيضايستخدم

،واليابانفنلندا،تشملالتلكإنتاجفىالرائدةوالدول

.المتحدةوالولايات

وسترن(،خدمةوأفضل)أسرعالبرقانظر:.التلكس

شركة.،يونيون

الصناعةفيبهيقصدتعبيرالصئاصكيةالتلمذه

صانعإشرافتحتبالعملماحرفةيتعلمالذيالشخص

التشييدمجالاتفيالحرفيونالتلاميذويعملماهر.

.الأخرىالحرفيةوالمهنوالطاعةالمعدنيةوالصناعات

علىبالإشرافالحرفيينواتحاداتالموظ!نمنكثيرويقوم

لساعاتالمتدربينمعظميعم!كما.برامإلتدريب

يصبحالتدريبفتراتنهايةوعندالأجر.مدفوعةمنتظمة

.مهرةعمالأالتلاميذهولاء

ووصلتالعصور.أقدممنذالصناعيةالتلمذةعرفت

عشرالحاديالقرنينبينماالممتدةالفترةفىأطوارهاأرقى

أصحابتجمعاترعايةتحت،الميلاديينعشروالسابع

عملالتيالحرفمجالاتواتسعت.الأوروبيينالحرف

وصناعةوالرسمالطبشملتحيث،المتدربونفيها

المهاراتعلىالفتياتبعضتدريبجرىكماالتخمير.

وجرتالأولاد.منكانواالمتدربينمعظملكن،المنزلية

سنوات1.عمرفيوهه!الصبيانإرسالعلىالعادة

وإطعامهمتعليمهميتولونكانواالذينمدربيهممعللعيعق

عنديعملونالصبيةكانالمقابلوفي،وكسوتهموإيواءهم

نهايةوبعد.السبعالسنواتتقاربقدلفتراتمدربيهم

ويستطعماهرا،صانعاالصبىيصبحالتدريبسنوات

.الحرفأربابمنيشاءمنعندالعمل

فيالصناعيةالتلمذةمقوماتعلىكبيرتغييرطرأوقد

القرنومنتصفعشرالثامنالقرنأواخربينماالفترة

بالطاقة-تعملالتي-الآلاتيسرتإذعشر،التاسع

علىتعتمدكانتأعمالتأدية،الماهرةغيرللعمالة

نأغير.النسيجوصناعةكالحياكةاليدويةالمهارات

3.!ىءى/ص؟!!،!!!لا*لأ***يمه

.؟+3*!ركا.-"---ولم

2-ء؟،4صسحتهـكصش
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157لشريفا،نيلللعساا

فيخصوصاالظهور،فيبدأتللتدريبجديدةمجالات

وخراطيالكهرباء،وعمال،الالاتمشغلىأوساط

الغيار.قطعوصانعى،المعادن

العاملة.القوى،والتعليمالتربيةأيضا:انظر

العهدفىشيدتالتيالجزائريةالمدنأشهرمنللمسان

ومركزاالمغرببلادفيللعربمقرالتكون،الإسلامي

وعدد.والعلمللفكرومنارا،الإسلاميالدينلإشمعاع

نسمة.000،052سكانها

التاريخ،بروحتنبضتزالما،عريقةمدينةوهي

تنامى،مهمأثريبتراثيزخرمفتوحا،أثريامتحفاوتشكل

الطويل.تاريخهامسارعبر

لمرتفعات،الشماليةالسفوحعلىتلمسانتربض

منوتطل،صخريةبهضبةالجنوبمنمحمية،تلمسان

موقعاتحتل،الارتفاعمتراوحةوتلالسهولعلىالشمال

بينالتجاريةالطرقمحاورمراقبةلهاخولاستراتيجيا

الانفتاحمنومكنهاوالصحراء،التلوبين،والمغربالشرق

نأدون،والفكريةالحضاريةالتياراتمختلفعلىمبكرا

فيويقحمها،والتحرشاتالحملاتأخطاريجنبها

.عديدةوحروبصراعات

باهتمام،تلمسانمنطقةاستأثرتالمزايا،هذهوبفضل

قديمة،حضاراتنشأتحياالعصور،أقدممنذالإنسان

تلمسانتتهيأأنوقبل.الأسفلالحجريالعصرإلىتعود

الحضارةوانتشار،العمرانتقدمفيالمهملدورهاالمدينة

سكانيا،تجمعاالأولعهدهافيكانت،الإسلاميةالعربية

طرقلحراسةعسكرياومركزا،مستعمرةالروماناتخذه

مدينةأيبوماريا،وأسموها،والعسكريةالتجاريةالقوافل

البساتين.

لهذهتحققالإسلاميالفتحطلائعجاءتوعندما

أقاديراسمهاوأصبح،التاريخمعموعدهاالصغيرةالمدينة

القرنأواخروفيانحصنة.المدينة،بالأمازيغيةومعناه

وأقامأقادير.علىالمرابطونسيطر،الميلاديعشرالحادي

يسمىمكانفيغربيها،فيمعسكرهتاشمفينبنيوسف

أقادير،معالتحمتأنمالبثتالتي،المحلةأيتاقرارت

منلأكثرالأوسطالمغربعاصمة،تلمسانمدينةوكونت

ظلفىالذهبىعصرهاتلمسانعاشت.قرونثلاثة

حضاريا،إشمعاعمركزفكانت،الإسلاميةالعربيةالحضارة

،متميزةتجاريةومحطة،والعمرانبالفكرزاخرةومدينة

.المغربوجوهرةإفريقيا،غرناطةالمؤرخونسماهاحتى

منالكثيرعبر،التاريخمعتلمسانمسيرةاستمرت

متنوعزاخراتراثااكسبتهاالتيوالأمجادالأحداث

فخربوا،ام836عامالفرنسيوناحتلهاأنإلى،الأنماط

رموزومحوأصالتهامنلتجريدهاآثارهامنالعديد

بها.الإسلاميةالحضارة

فيجديدةنهضةتلمسانعاشتالاستقلالظلوفي

رئيسيادوراتؤديوأصبحت،والعمرانالتقدمميادينشتى

.الجزائريالغربلمنطقةوالثقافيالاقتصاديالنشاطفي

والحديثوالقديم،والغربالشرقتلمسانفييلتقي

وطرزهاومبانيهابمنشآتهاالحديثةفالأحياءبمبديعتناسقفي

الأحياءبينما،الأوروبيللتأثيربوضوحتشير،العصرية

ألوانهاوسحرالشرقبروحتنضحزالتلاالقديمةالتقليدية

بطرزهاالاهتمامتثير،والمكشوفةالمسقوفةوأسواقها

التاريخية.المعمارية

تلكمنشئيها،عظمةإلىتشيرالتيالعمائرأروعومن

كالمسجد،المغرليالأندلسىالمعماريالنمطذاتالمباني

،الميلاديعشرالثانيالقرنفيالمرابطونبناهالذيالكبير

يضمالذيبومدينسيديومجمع،الجمالفيايةوهو

مدرسةالميلاديعشرالرابعالقرناثارمنيضمفيما

وقصرا.وحماما

الجزائر،فيالفنعاصمةتلمسانمدينةوتعتبر

لأنأهلوهاوأدباؤهاوفنانوهاوشعراؤهاالموسيقيةفمدارسها

الجزائر.فيوالفنوالثقافةالتاريخمركزتكون

تاريخ.الجزائر،الجزائر،:أيضانظرا

منصورابنانظر:مئصور.ابنالتلمسائي،

التلمساني.

أبو،المقريان!:.العباسأبوالتلمسائى،

.العباس

-0131هـ،177-017)لشريفا،نيلتلمساا

الشريفالعلونيعلىبنأحمدبنمحمدام(.037

والمعقولبالمنقولعالمأصوليمالكيفقيه.التلمساني

القرآنقرأومجد.علمبيتفيبتلمساننشأ.ضابطعمدة

ألسالقاضيعنوأخذ،يعقوببنزيدأبيالشيخعلى

والقاضي،المجاصيوعبدالله،القرشيهديةبنعبدالله

صاحبه.عنكلوأخذالسلامعبدبابنواجتمع،التميمي

كانفقدقاطبةالمغربإمامغداحتىالاجتهاد،رتبةبلغ

علماءشيخإليهيكتبوكانالأندل!ر.علماءمرجع

توضإلىرحل.العلميةمشكلاتهفيلبابنالأندلس

عاصر.تلمسانفيمنزلتهعنتقللارفيعةمنزلةفيهافحل

لهوبنى،ابنتهوزوجه،يوسفبنموسىحموأباالسلطان

عطمةمعرفةلهكانت.للطلاببهايدرسمدرسة

والهيئة،والهندسة،الحسابفييبارىلاوكان،بالفلسفة
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،فلخلاوا،بيةلعروا،لفقهوا،ئضلفراوا(لفلكا)

منهم:التلاميذمنكبيرعددالعلمعنهأخذ.والأصول

،زمركوابن،والشاطبى،الرحمنوعبد،عبداللهأبناؤه

السكاك،وابنعباد،رابن،مرزوقوابن،خلدونوابن

بناءفىالوصولمفتاح:مؤلفاتهأشهركثير.وغيرهم

بمالعربيةفيالخونجيجملشرح،الأصولعلىالفروع

والقدر.القضاءفيكتاب

الدينيةاليهوديةالضفويةالمأثوراتمنمجموعةالمحلمود

فيالتلمودويأتيلمعانيها.جدليةتفسيراتمعوالمدنية

وأعظمهاالكتبأقدسباعتباره،التوراةبعدالثانيةالمرتبة

الدراسةاليهوديةالديانةوتعد.اليهوديةالديانةفيأثرا

.الأعمالأجلمنللتلمود،المتفرغة

والجمارا.الم!ثثنا:اثنينجزءينمنالتلمودويتكون

.التقليديالشفاهياليهوديللقانونالمسجلالنصوالمشنا

جدا.مستفيضةبشروحالمشنامنالقصيرةالفقراتوتلحق

العلماءيتفقولمالجمارا.مجتمعةالشروحهذهوتكون

لذلكونتيحةللمشنا.تفسيراتهمفيالجماراكتبواالذين

حولالمناقشاتمنالعديدعلىتشتملالجمارافإن

.اليهوديللقانونالصغيرةالتفاصيل

التيالرسائلبتعرفقسما63منالتلموديتكون

موضوعاجزءكلويتناولأجزاء،أونظمستةإلىتنقسم

،والطلاقالزوا!)النساء(ناشمجزءتناولمثلا،مختلفا.

وتتناول.والمرأةالرجلبينبالعلاقاتتتصلأخرىوأمورا

الدينية،والأعياد،النظافةمثلموضوعاتأخرىأجزاء

والجنائي.المدنيوالقانون

)ار!عالجوهرة)الصق!!(،والصقلالجلخانظر:.الدلمدع

(.المجوهراتلصياعهالماسيقطع)كيفالس(،والصقل

التلوثوالأنهاربمالبحيراتتلوثانظر:.الدلوت

الهواء.تلوثالماءبمتلوثبمالحراريالتلوث؟البيئي

عديةالغذائىالإثراءأووالأئهارالبحيراتتلوت

الماءتلوثوأثناء.الأخرىالماءوكمياتالبحيراتفيتؤثر

أنهحتىتتدهورالماءنوعيةفإن(للاستعمالصلاحيته)عدم

والأنهاروالبحيرات.الإنسانلاستخدامصالحغيريصبح

منتسملكثيرأنيمكنولاالرائحةكريهةتصبح

غيرالبحيراتوبعضبها.تعيشأنوالحيواناتالأسماك

بحيراتتلوثتالعشرينالقرنوخلالبطيعتها.صالحة

البشر.بفعلوأنهاركثيرة

مجموعاتتدعم.صالحغيرالماءيصبحكيف

بكتيرياوتفكك.الحياةلعملياتالطبيعيةالدورةالمياه

مثلمغذياتمطلقةللأسماكالجسميةالنفاياتالتحلل

نأكما،والفوسفاتوالنتراتالكربونأكسيدثاني

بهذهتتغذىبالطحالبالمسماةالدقيقةالمائيةالنباتات

وعندما.الطحالببدورهاالأسماكوتأكل.المغذيات

الاخر.الدورةفيعضوكليدعم،متزنةالدورةتكون

،النباتاتمنوالأكسجينالطعامعلىتحصلفالأسماك

الأسماكمنالناتجةالعضويةالموادتستخدموالبكتيريا

بمنتجاتالطحالبوتتغذى،الطحالبمنوالأكسجين

التحلل.

بالمغذياتالماءيلوثونعندماالميزانالناسويقلب

أسرعوتنموجداالتغذيةتصئجيدةفالطحالب.الزائدة

أكلها.عنالسمكيعجزبحيث

الكتلاتالمسماةالطحالبمنكثيفةطبقاتوتنتشر

تست!إلطبقاتولاالماء.سطحعلىمسرعةا!لة

الذيالضوءعلىتحصلأنالطحلبيةالكتلاتمنالسفلى

التيالطحالبوهذه.الضوئيالتركيبأج!!منتحتاجه

منضخمةكمياتتستهللث،وتبلىعةبسرتموت

الماء.فيالأكسحين

غيروتصبحالماءفيالأكسجينكميةتقلىوعندما

.تموتفإنهاالاخرىالماءوحيواناتالاسماكلإمدادكافية

الأكسجينوبدونأكثر،أكسجينتستهلكتتحللوعندما

فتتجمعذلكمنأكثرتعملأنيمكنلاالتحللبكتيريافإن

التالفةوالموادوالنباتاتالميتةالأسماكوتهبط.الرائحةبقايا

.الطريالطينمنطبقةوتكونالماءقاعإلىالأخرى

تنكمشالبحيرةفإنسمكاأكثرالقاعطينيصبحوعندما

إلىوتتحولبالطينتمتلئقدالحالاتبعضوفيبالتدرلق

مستنقع.

وعدمالماءأصئتلوث.للحياةالماءصلاحيةعدم

التغذيةمادةمنفكثير.كبرىمشكلةللحياةصلاحيته

منتأتيالمشكلةوتسببالمياهمجمعاتتدخلالتىالزائدة

التيالمطهراتاستعمالويزيد.الصرفمياهمعالجةمصانع

الأنهارتدخلالتيكميتهالفوسفاتعلىتحتوي

النتراتالمطرويغسل.الصرفمياهخلالمنوالبحيرات

.والجداولالبركوإلىالمزارععنبعيداالأسمدةمن

الماءالسياراتعوادمأدحنةمنالخارجةالنتراتوتدخل

مياهفيبالنتراتالمصانعتلقيكما،والثلجالمطرأثناء

.الفضلات

نأويمكن،معقدةمشكلةللحياةالمياهصلاحيةوعدم

الناسيجدأنويجب.الجوانبمتعددةبجهودفقطتحل

فيالطبيعيةالدورةيقلبالذيالتلوثلخفضطرقا

.الأخرىالمياهوتجمعاتوالأنهارالبحيرات

الهواء.تلوثالماء،تلوث،البيئيالتلوثأيضا:انظر
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علىالصلبةوالنفاياتالماء،فىالأخرىوالموادالكيميائيةوالموادالهوأء،فيوالدخمانالغازاتوتحدنجما.تحيطالتيالأمماكنيدمرالبيئيالتلوث

.التلوثأسبابمن،الأرض

البيئيالتلوث

بهاالتيالطرقبكافةيعنىمصطدحالبيئيالتلوت

الطبيعية.بالبيئةالضررإلحاقفيالبشريالنشاطيتسبب

مكشوفمطرحصورةفىالبيئةتلوثالناسمعظمويشهد

المصانع.أحدمنينبعثأسوددخانصورةفيأوللنفايات

وارائحةغيرومنمنظور،غيريكونقدالتلوثولكن

تلوثفيحقيقةشسببلاقدالتلوثأنواعوبعض.طعم

الحياةمتعةبإضعافكفيلةولكنهاوالماء،والهواءاليابسة

منالمنبعثفالضجيج.الأخرىالحيةوالكائناتالناسعند

أشكالمنشمكلااعتبارهيمكنمثلا،والالاتالمرورحركة

.التلوث

علىخطورةالمشاكلأكثرأحدالبيئيوالتلوث

علىحالياتدبالتيالأخرىالحياةأشكالوعلى،البشرية

الأذىيسببأنالتلوثسيئهواءمقدورففيكوكبنا.

تهددالتيالأمراضطياتهفىيحملوأن،للمحاصيل

الغلافقدرةمنالهواءملوثاتبعضحدتلقد.الحياة

البنفسجية،فوقالشص!ترشئإشعاعاتعلىالجوي

نأالعلماءمنالعديدويعتقد.الأذىعلىتنطويوالتى

أخذتقدالهواء،ملوثاتمنوغيرها،الإشعاعاتهذه

والتربةالماءملوثاتوتهدد.العالممناخاتفىتغييراتحدث

سكانلإطعامالضروريالغذاءإنتاجعلىالمزارعينقدرة

الكائناتمنالكثيرالبحريةالملوثاتتهددكما،العالم

البحرية.العضوية

والتربةوالماءالهواءملوثاتفيالناسمنكثيريرى

منجزءكلأنإلا.التلوثأشكالمنمتميزةأشكالآ

علىمنهاكليعتمد-والتربةوالماءالهواءأي-البيئةأجزاء

هذهضمنتعيعشالتيوالحيواناتالنباتاتوعلىالاخر،

الحيةوغيرالحيةالكائناتكلبينالعلاقاتوتشكل.البيئة

كلوترتبط.البيئىالنظاميسمىنظامامعينةبيئةفي

الذيالملوثفإنوهكذا.ببعضبعضهاالبيئيةالانظمة

أيضاأثرربما،البيئةمنفقطواحدجزءفىيؤثروكأنهيبدو

محطةمنالمنبعثالسخاميفالدخان.أخرىأجزاءفي

الجويالغلافعلىمؤثرايبدوقد،المثالسبيلعلى،قدرة

الكيميائياتبعضتطردأنالأمطارمقدورفيولكن.فقط

علىأوالأرضعلىوإسقاطهاالدخانفيالموجودةالضارة

.المياهمجاري

يطرحالذيالمجاريأنبوبمثل،الملوثاتبعضتنبعث

مكانأومحدودةنقطةمنالأنهار،مننهرفيمتسخاماء

حينفيالمحدود،المصدربتلوتهذاويعرفمحدد،

الماءمقدورففي.واسعةمناطقمنأخرىملوثاتتنبعث

إلىوالأسمدةالمبيداتمعهيحملأنالمزارعفيالجاري
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الوقودتجرفأنالأمطارمياهبإمكانأنكماالأنهار،

وتحملها،السياراتومواقف!الطرقمنوالأملاحوالزيت

الصادرالتلوثويسمى.الشرببمياهتزودناالتيالابارإلى

اللامحدود.المصدربتلوثالواسعةالمناطقهذهمثلعن

ولكن،التلوثمنالحدفيتقريباشعخصكليرغب

سموء،يأتيحالياكوكبناصحةيهددالذيالتلوثمعظم

فيها.ويرغبونالناسمنكثيريحتاجهامنتجاتمن،الحظ

ولكنهاللأشسحاص،بنقلهاالراحةالسياراتتوفرفمثلا،

المصافيوتنتج.العالمفىالهواءتلوثمنعاليةنسبةتنتج

ولكنبها،ويستمتعون،الناسيستخدمهامنتجات

.التلوثتسببأنمقدورهافيالكيميائيةالعمليات

منكبيرةكمياتنموفيوالأسمدةالمبيداتوتساعد

.المياهومجاريالتربةتسممولكنها،الأغذية

،السياراتالمشخداممنيقللواأنالناسعلىيتوجب

وضعأج!!منوذلك،الأخرىالحديثةالراحةووسائل

علئأنكماكبير،حدإلىمنهالتقلي!أو،للتلوثنهاية

إنتاجها.طرقتغيرأنأوأبوابهاتغلقأنالمصانعبعض

لأدوذلك،البطالةمنمسيزيدالصناعاتهذهإغلاقولكن

التلوثفىتسهمصناعاتعلىتعتمدالناسأعمالمعظم

فجأةالمزارعينتوقفيؤديقد،ذلكإلىوبالإضافة.البيئى

اللازمالغذاءمنالحدإلىوالأمعمدةالمبيداتالمشخدامعن

العالم.هذافيالناسلإطعام

بعدة،الزمنبمرور،التلوثتقليليمكنحالأيوعلى

فمثلا،.الناسحياةلمسيرةجديتعطيلأيدونما،طرق

المؤسساتتثمجعتشريعاتتسنأنللحكوماتيمكن

للعلماءويمكن.التلوثقليلةتشغيليةطرقتبميعلى

أماناوأكثرنظيفةتصنيعيةمنتجاتيطورواأنوالمهندسين

نأالعالمفيوالجماعاتللأفراديمكنكما،للبيئةبالسمبة

البيئي.التلوثمنتقللطرقابأنفسهميجدوا

البيئىالتلوثأنواع

وتلوثالهواء،تلوثعلىالبيئيالتلوثأنواعتشتمل

الصلبةالخلفاتعنالنابخوالتلوث،التربةوتلوثالماء،

بالضجيج.والتلوثالخطرةوالخلفات

مثل،معينةبموادالهواءاختلاطيعنيالهواء.تلوث

الإضرارالهواءتلوثوبإمكان.والدخانالعادموقود

والإنشاءاتالمبانيوتخريب،والحيواناتالنباتاتبصحة

منيقربماأنالعالميةالصحةمنظمةوتقدر.الأحرى

ملوثاتمنخطرةلمستوياتيتعرضونأسمالعاسكانخمس

الهواء.

من،الطبيعيوضعهفي،الجويالغلافيتكون

أكسيدثانيمنصغيرةوكمياتوالأكسجينالنيتروجين

مندقيقة)جسيماتوالهبائياتالأخرىوالغازاتالكربون

الطبيعيةالعملياتمنعددويعمل(.الصلبةأوالسائلةالمواد

فمثلا،.الجويالغلافمكوناتبينالتوازنحفظعلى

الأكسجين،وتطلقالكربونأكسيدثانيالنباتاتتستهلك

ثانيوإنتاجالأكسجينباستهلاكبدورهاالحيواناتوتقوم

الغازاتوتنبعثالتنفصر.دورةخلالمنالكربونأكمسيد

الغاباتحرائقجراءمنالجويأخلافاإلىوالهبائيات

.والرياحالأمطارتبعثرهاأوتجرفهاحيث،والبراكين

المصائوالمركباتتطلقعندماالهوائياضلوثايحدث

بشكلالهواء،فيوالهبائياتالغازاتمنكبيرةكميات

الغلافتوازنعلىالحفاظعنالطبيعيةالعملياتمعهتعجز

-أهما:التلوثمنرئيسياننوعانويوجد.الجوي

الداخلى.التلوث2-الخارجىالتلوث

الملايينمئاتعامكلفيتطلق.الخارجيالهواءتلوث

.الجويالغلافداخلوالهبائياتالغازاتمنالأطنانمن

المستخدمالوقوداحتراقنتيجةالتلوثهذامعظمايحدتر

بعضيصدركما،المبانيوتدفئةالمركباتتشغي!!فى

يستخدمفمثلا،.والتجاريةالصناعيةأ!لياتاعناضلوثا

الكثيرفي-خوملوثوهو-الإثيلينكلوريدفوقمركب

علىمنالأوساخلإزالة،الجافالتنظيفمعاملمن

الدخانانطلاقإلىالنفاياتحرقيؤديوقد.الملابس

الغلافداخلوالزئبقالرصاصمثلالثقيلةوالفلزات

جدا.سامالثقيلةالفلزاتومعظم.الجوي

الفبابشيوعاالخارجيةالهوائيةالملوثاتأكثرومن

بنىوالهبائياتالغازاتمنضبابيمزيجوهو،الدخاني

نتيجةمنطلقة،معينةغازاتتتفاعلعندماتحكون،اللون

أشعةمع،الأخرىالبتروليةوالمنتجاتالوقوداحتراق

التفاعلهذاعنينتجحيث،الجويالغلاففيالشمس

الدخاني.الضبابتشكلضارةكيميائيةمواد

شكلالدخانيالضبابفيالموجودةالكيميائياتومن

ويؤدي.الأوزونيسمىالأكسجينأشكالمنسام

بالصداعالإصابةإلىالأوزونمنعاليةلتركيزاتالتعرض

منالعديدلدىالتنفسيوتهئالمجرىالعيونوحرقة

فيالأوزونوجوديؤديقدالحالاتبعضوفيالأفراد.

كما.الوفاةإلىالجويالغلافمنالمنخفضةالطبقات

الأشجار.ويقتلبل،النباتيةالحياةيدمرأنللأوزونيمكن

منوغيرهالمطرعلىالحمضيمصطبادلطريطلق

بحمضيرئيسىبشكلتتلوثالتي،التساقطأشكال

عندماالحمضانهذانويتكون.والنيتريكالكبرشيك

معالنيتروجينوأكاسيدالكبريتأكسيدثانيغازيتفاعل

احتراقعنأساساالغازاتهذهوتنتجالهواء.فيالماءبخار

ومحطاتوالمصانعالمركباتفيوالزيتوالغازالفحم
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الحمضيالمطرفيالموجودةالأحماضوتتحرك.القدرة

مدىعلىللبيئةالضررويسببوالماء،الهواءخلال

قتلإلىالحمضيالمطرأدىوقد.شماسعةمساحات

ويؤدي.البحيراتمنعددفىكاملةسمكيةتحمعات

ويرى.التذكاريةوالنصبوالجسورالمبانيتلفإلىأيضا

نأيمكنهاالحمضيالمطرمنالعاليةالتركيزاتأنالعلماء

المناطقوتشمل.والتربةبالغاباتالإضرارفيتتسبب

أمريكاشرقمنشاسعةأجزاءالحمضيبالمطرالمتأثرة

أوروبا.ووسطوإسكندينافياالشمالية

طبقةالكلوروفلوروكربوناتتسمىكيميائياتوتلوث

هذهوتستخدم.العلويالجويالغلاففيالأوزون

عوازلصناعةوفىوالمكيفاتالثلاجاتفيالمركبات

الضارالملوثوهو،الأوزونويشكل.البلاستيكيةالرغوة

الغلاففيواقيةطبقة،الدخانىالضبابفيالموجود

منأكثرمنس!إلأرضتحميحيث،العلويالجوي

ولأن.البنفسجيةفوقالشمعم!إشعاعاتمن59%

منالمزيدفإنالأوزونطبقةتقللالكلوروفلوروكربونات

ويدمر.الأرضإلىسيصلالبنفسجيةفوقالإشعاعات

منويزيد،النباتاتالإشمعاعاتلهذهالمفرطالتعرض

الجلد.لسرطانالناستعرضخطورة

احتباسعنالنابخالتسخينهوالمحميالبيتوتأثير

غازالظاهرةهذهويسبب.الشمسلحرارةالجويالغلاف

،الأخرىالجويةوالغازاتوالميثانالكربونأكسيدثاني

ولكنها،الأرضإلىبالوصولالشمسلأشمعةتسمحوالتي

هذهوتسمى.الجويالغلافمنالحرارةخروجدونتحول

البيتغازاتالحرارةاحتباسعلىتعملالتيالغازات

المحمي.

إلىالأخرىالبشريةوالنشاطاتالوقوداحتراقيؤدي

.الجويالغلاففيالمحميالبيتغازاتكميةزيادة

البيتتأثيرتكثفالزيادةهذهأنالعلماءمنكثيرويعتقد

هذهتؤديوقدعالميا.الحرارةدرجةرفيإلىوتؤديالمحمي

إلىالعالميةالتدفئةتسمىوالتيالحرارةدرجةفيالزيادة

إذا،المحميالبيتتأثيروبإمكان.كثيرةمشاكلحدوث

الجليدوأغطةالمثالجانصهارفيشسببأنقويا،كان

أيضاوبإمكانه.الشواطئفيضانإلىيؤديوأن،القطبية

بدورهيؤديمماالأمطار،تساقطأنماطفيتحولإحداث

.الشديدةالمداريةالعواصفوحدوثالجفافازديادإلى

احتباسعنالتلوثهذايحدث.الداكليالهواءتلوث

سوءمنتهويتهاأنظمةتعانىالتيالمبانيداخلالملوثات

والغازاتالسجائر،دخان:هىالرئيسيةوأنواعه.التصميم

المنزلية،والكيميائيات،والأفرأنالمواقدمنالمنبعثة

موادمنالمنبعثةالخطرةوالأبخرة،الأليافوجسيمات

وتتسبب.والأصماغوالبوياتالعوازلمثلالبناء،

فيبعمالمكاتبداخلالموادهذهمنالكبيرةالكميات

أخرىصحيةومشاكلالعيونوتهيجالصداعحدوث

أحياناالصحيةالمشاكلهذهمثلوتسمىفيها.للعامين

المريضة.المبانىمتلازمة

اليورانيومانحلالعنمشئينبعثغازوهو-والرادون

نأمقدورهففياخر.خطرملوث-الأرضيةالصخورفي

.وافرةبكمياتاستنشقماإذاالرئةسرطانيسبب

إلىالغازهذاتسربماإذاالرادونلغازالناسويتعرض

صخورأوتربةفوقالمبنيةالمنازلمنالسفلىالطوابق

علىتحافظوالتي،الكفاءةعاليةالمبانيمقدوروفي.مشعة

فيالرادونتحتب!أنداخلها،الباردأوالعساخنالهواء

.تركيزهمنترفعوأنالداخل

وأالمجاريبمياهالماءاختلاطهوالماء.تلوث

موادأيةأوالزيوتأوالفلزاتأوالسامةالكيميائيات

السطحية،المياهفييؤثرأنالتلوثهذامقدوروفى.أخرى

فييؤثرأنيمكنكما،والمحيطاتوالبحيراتالأنهارمثل

الجودية.بابهوالمعروفة،الأرضباطنفيالتيالمياه

النباتاتمنعديدةلأنوأعالأذىيسببأنأيضاوبإمكانه

يقربمايموت،العالميةالصحةلمنظمةووفقا.والحيوانات

ملوثا.ماءتجرعهمبسببسنويا،شخصملايينخمسةمن

العملياتمندورةتعمل،الصحيالمائيالنظاموفي

.ضارةأونافعةموادإلىالخلفاتتحويلعلى،الطبيعية

تعرفعضويةكائناتتستخدمعندماالدورةوتبدأ

لهضمالماء،فىالذائبالأكسجينالهوائيةبالبكتيريا

وغيرهاوالفولممفاتالنتراتالعمليةهذهوتنتج.الخلفات

فىالحيةالكائناتتحتاجهاكيميائية)عناصرا!لغذياتمن

هذهالخضراءالمائيةوالنباتاتالطحالبوتمتصنموها(.

العوالقتدعىمجهريةحيواناتوتأكل،المغذيات

أما.الحوالقتلكالأسماكوتأكل،الطحالبالحيوانية

حيواناتأوطيورأومنهاأكبرأسماكتأكلهافقدالأسماك

ماثم،جسميةمخلفاتالحيواناتهذهعنوتنتج.أخرى

الميتة،الحيواناتهذهالبكتيرياوتحلل.تموتأنتلبث

.أخرىمرةالكرةالدورةتعاودثم،الحيوانيةوالخلفات

منبكمياتالناسيلقيعندماالمائيالتلوثيحدث

لايكوندرجةإلىتصلبحيثما،مائينظامفىالخلفات

تؤديأنلهالتابعةالطبيعيةالتنقيةعملياتولممعفيمعها

الزيتمثل،الخلفاتوبعض.المطلوبالوجهعلىوظيفتها

النباتاتتسمم،الزراعيةوالمبيداتالصناعيةوالأحماض

مثلالأخرىالخلفاتبعضتلوثبينما،والحيواناتالمائية

وروثالكيميائيةوالأسمدةالفوسفاتيةالمنظفات

وتسمى.المغذياتمنبمزيدالمائيةالحياةبمد،الحيوانات



البيئيالتلوثأنوأع

لكوكباالضررتسببأنيمكىالبيئىالتلوتمنعديدةأنواعتوجد

فإنلسعص،بعضهامرتمطةالبيئةأجزاءجميعلأنون!ا.مختلفةبوق

أظمة!يأنرربمامعيئا،طبيعيانظاما،رئيسيلشكلىيدمرالذيالملوث

أيضا.أحرى

للأمراص،ناقلةدكتيرياعلىالمعالحةغيرألمجاريمياهتحتوي.المجاري

الشرلص.مياهدحوا!اعدوالدوسنتارياالكوليرامثلأمراضاتسبب

أصأطحاأمموتحمزالتيوالفوسفاتالنتراتعلىالمعالجةالمياهوتحتوي

اشائدة،اطحال!ااطاء!ىأشتىالبكتيرياوتستهلك.المياهأنظمةفى

شة.اطالحيماةموتإلىيؤديمما،الأكسجينتستهللثكما

والقوارير،والبلاستيكيةالورقيةالمنتحاتعلىتشتملالصلبةانحلفات

ليالزراعةأ!ساعةاومحلفات،والحدائقالطعامومخلفات،والحلص

اشدموحمراطكشوفةااسفاياتامطارحتحتويوقد.التعدينوعمليات

ويشح.ا!ياهوألطمةالترلةفىتتسر!التي)السموم(الذيفالاتعلى

،الأخرىاعوائيةاوالملوتاتالدحادالمراق!غيرالصلمةالخلفاتحرق

الميئة./فالسامةالتقيلةالملزأتيطلقوقد

الزيتانسكابات

الشواطئ.وتتلص

الأسأجساملغطي

يتسببمما،البحرية

تدقد.اتالمبيد

اأأوالحوفيةالمياه

كلتقطعأنالرلق

الغذائيةالسلسلة

وأ،حطرةكيميائياتعلىتحتويأنيمكنالصناعيةانحلفات

تسب!وقد.والزئبقالرصاصمثلالهبائيات،تسمىدقيقةحسيمات

الجهازفيمشاكلالهواء،!يإطلاقهاعند،الصماعيةالكيميائيات

داخلالثقيلةوالفلزاتالسامةالكيحيائياتتترأكموقد.التنمسى

امتدادعلىالحيةالكائناتسلكتيرالأذىوتسبب،الحيواناتأسمحة

العذائية.السلسلة

المطر

الحمضي

صناعيةمخلفات
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ل!فيء377ء-،س-ئيإ-"1-س!

كا!-كأ!-!-كا!شخ--!ص+4-؟-7،-ى؟خكا-!!-

ل!7لا*!--7زر-!كا؟!!يرص7*!-ا!-بركا---7-لم،ءلم-!برص3؟ع7ةص-ير-يرو+س،-
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كمياتتنسابعندماوتبدأ،الغذائيالإثراءالعمليةهذه

المغذياتتعملحيثالمياهأنظمةإلىالمغذياتمنكبيرة

نموازدادوكلما.للطحالبالزائدالنموتحفيزعلى

البكتيرياوتستهلك.بالمقابلفناؤهاازداد،الطحالب

لتهضمالأكسجينمنكبيرةكمياتالماءفيالموجودة

نقصإلىذلكويؤدي.الميتةالطحالبمنالفائضبذلك

منالكثيرموتفييتسببمماالماءفيالأكسجينمستوى

.الحيواناتوكذلكالمائيةالنباتات

والمزارعالتجاريةالمؤسساتعنالمائيالتلوثيصدر

نفاياتعلىويشتمل،أخرىومصادروالمصانعوالمنازل

الزراعيةوالكيميائياتالصناعيةوالكيميائياتالمجاري

الماءأيضاالمائيالتلوثأشكالومن.المواشيومخلفات

مجاريإلىالقدرةمحطاتمنالمنبعثالنظجفالحار

فيالحراريبالتلوثالمسمىالحارالماءهذاويتسبب.المياه

كميةتقليلطريقعنالمائيةوالسباتاتبالأسماكالإضرار

والزيوتالكيميائياتمقدوروفيالماء.فيالأكسجين

الطورقتلفىتحسببمدمرامائياتلوثاتحدثأنالمنسكبة

.الأخرىالفطريةوالحياةوالمحارالمائية

بينمحكمفصليجرلمإذاالتلوثبعضويحدث

تفتقرالتىالمناطرتففى.النظيفةالشربومياهالمياهمجاري

تنسابأنيمكن،المجاريمياهلمعالجةحديثةمحطاتإلى

مائي.جسمإلىالساحنالماءيصال!حينمايحدتالحرارياليوث

تحتللأشعةخاصفيلملوساطةأحذتا!الصورةهدهولي

الماءويأتيالنهر.فيالمياهبقيةستلوناأكترالادفأالماءيطهرالحمراء،

.المجرىأسفلإلىالتيارويحمله،!ويةطاقهتوليدمحطهم!الساص

مما.المياهمواردإلىالبشريةالخلفاتمعهاتحملالتيالمياه

الشرببماءللأمراضالناقلةالبكتيريااختلاطإلىيؤدي

والدوسنتاريا.الكوليرامثلبأمراضالإصابةفىوتتسبب

فإنجيدصحيبصرفتحصالتيالمناطقفيأما

فيوضعتأنابيبفيتنسابالبشريةالخلفاتمعظم

محطاتإلىالمطافبهاينتهيحيث،الأرضباطن

الخلفاتوتزيلالضارةالبكتيرياتقتلخاصةمعالجة

الصلبة.

التىالموادأكترأحدوالورق.ومفيدةحديدةموادإلىموادهابتحويلالمفاياتحف!ه!علىالتصميعإعادةعمليةتساعدتصنيعإعادة

والزحاج.الألومنيومالأحرىالموادوتتصمرشيوعا.تصسيعهايعادار!ايات

"3"ء-كظ!ا!ء9لترهـك!كاء

كاررليهجنكاير-كاء3صكاخكاكا! كاأكا"كا!كا

فيالورىفغاياتاليركعجىلمكأ.*!!.األروخالورك!بجو!فى"11تبدأ

!اعمهخميهجيةأليفغ!حرلىيه!مماكيهزكلواررالماءع،كخل!3أض!جؤحاريه

والدجمالشالشر(ثبئمضبقي!لإكجو،يررإهـةإلمي"أكم!إل!تدحل

يفصلكماعنها"اثاءىلحع!هر،كفم!ثمالصلبه،المو)دكنوكمركا

المناخلمنمجحموعةخلالىمنال!ينةرتدور.الملرثةرالموادالحر

الشو(ئب،يغيةمنللتخلصمجدلةمحلىرتوضعفهر!ئكلى،تمسل

رتموزعالعصبده،تثبهلعضاءمحيفةماك!ألىت!!حولىبماءرقصط

مجموعة2ا!خلرتلمعوضفتسعخنر!هطبقةميعلىالمادةهنه

ررىهنطبمةهيةإلىتشخبرالمجقعفولعد.؟لايم!طرافاتمن

3كا-رلغليغهتا.لمقالمثا2،!،رة!كوارزوثوضع!ثلىنظهف

/يصركين!!شكهئيكح!ى؟ركا!

"كاكاخ!!"كاىلآ"كاكا"كاكاص

،!ص3*خكااكا!ء-ااكا!؟،!!

؟"%ىيربراكاع1،ير؟ء؟!تراكاخكايرع"ىكاع--

-/،-!ص؟3ى-ير!(رر"اس؟ير"

لمى!برلم!اءلايح!

%يتبهير!ش!ء

ءكاكا4!يركاع!!*ءخكا!كاجيئير،لا"!،كاكأ!-!-كا!،كا-ص"-"كاكاكا--كاكاكاكا-كالمكاكا--/كاى!كاكا-كاء

كا!!ىكا3ورئن،ىكاسكا!!كاو4!خاكاشكا!!و"ىى-!ى!*كاكاكاكاءكا،؟*كاء!كاكا!"كاىكاكاكا!كا/-؟-صء؟كاكاكاكا3ء/كا-،كاى3ء"كا"-لم،كاء-كا!كا33كاكاكا-ىكاكا3-/ءصلأ"

خ!3ي"-يرلملمكاسكايرء-كاء"--!"ءكا"،كا!؟خ/كاكاىكاكاص"ءص/كا ع!عص!3سد"خ"!!ئن!:س،يرصكا4!ص!خءكا!ى-كاكا

!كأءكاكاء*؟*3جء/بر:!اءع:اءر!ص"!ج"4ء1،ء!كاى"كا:ضىكا*كا"ى!كاكا?كاكا"!كااىعص!كاكاكا-،كا"كاكا3-صكاكا--كالا"ء-،كا،،/--3كا؟اكا-صكاكاكا،كاكاكاكاكا/-كاكا4كا!-كا:،/،

،كا"،،ج38ء؟كاشبمكايررزيركأبزركااير:عكا""ص"كاالم!كاكا؟كاجلأكأ/لم"!كاكا"،"-*!"ءكاكا*3كا3كا،لم3،!ص3كا-كاكا،؟--3-3صكا!صءصء3،-ص!كا/لأ

كاكا1!كاكا!؟كا!ى3-كالاكاكاكا"ص،كا--كا"صء88ء"يم!-"كاكالأكا/"كا3كا!كا"

"،!كا!!3ء!*!؟كازر؟ير؟كاي!كاكاصسكاكاكاصيىكاوءكا-كاي4"كا"كاكاكاصكا-كا3كاكا"كا-كاكا"كا--ى-3كا*ء-كاكاكا!كا"3-كا"ير

!كثت!ي!؟كا؟!!!!!كا!ع؟كا،جثور،ك!التحدكث،/ايم!غيم"لمح!ثنكئير3صكا!ص3-ا-!لطكاكا/النهاثيالمغي!تل"!-/ال!تخمتمكاللحخاء"لاريمهإب!زآي!ءإل!إث!هثيرإكىا
!هر!ا!كا/!ا!خ

"!لم،!كاخ-كاا-كأال!ء1"يركاوإكا!،ص-!لابرس،!/كا-كا"صركاكاص
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التربةطبقةيصيبالذيالتدميرهوالتربةتلوث

ولولاكذائنا.معظمينموحيث،المنتجةالصحيةالرقيقة

الكافيالغذاءإنتاجالمزارعوناستطاعلماالخصيبةالتربة

العالم.سكانلدعم

والفطرياتالبكتيرياعلىالصحيةالتربةتعتمد

وإنتاجتحتويها،التيالخلفاتلتحليلالصغيرةوالحيوانات

تحدوقد.النباتاتنموفيالمغذياتهذهوتساعد.المغذيات

فيالتيالعضويةالكائناتقدرةمنوالمبيداتالأسمدة

مقدورفىفإن،عليهوبناء.الخلفاتمعالجةعلىالتربة

نأوالمبيداتالأسمدةاستخدانمفييفرطونالذينالمزارعين

التربة.إنتاجيةتدميرعلىيعملوا

التىالأخرىالبشريةالنشاطاتمنعددوهناك

المناطقفيالتربةرييؤديوقد.التربةتدميريمكنها

راكداالماءتركإلى،سيئتصريفنظاموجودمع،الجافة

سيخلففإنهالرأكدالماءهذاتبخرماوإذا.الحقولفى

الملوحة،شديدةالتربةجاعلاورائهمنالملحيةالرواسب

التعدينعملياتوتؤدي.المحاصيلنموفييؤثرمما

كما.السامةالثقيلةبالفلزاتالتربةتلويثإلىوالصهر

نأالحمضيالمطرإمكانفىأنالعلماءمنكثيريرى

التربة.خصوبةمنيقلل

ظهوراالتلوثأشكالأكثرتكونربماالصلبةانحلفات

منالأطنانببلايينالناسيلقيعامكلففي.للعيان

الأشحاركثيفةشاسعةمساحاتأتلفتأوقتلتالحمضيةالأمطار

لألمانيا.السوداءالغاباتمنطقةفي)أعلاه(،

ماطقفيالخلفاتدفنعلىالمجتمعات!كثيردرجتوضوحا.التلوث!سبباتأكثركاتربما،والمصانعالمازلتلفظهاالتيالصلبةالنفايات

.النفاياتمدافنتدعىمكشولةواسعة
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وافربنصيبالصناعيةالخلفاتوتسهم.الصلبةالخلفات

الصادرةالصلبةالخلفاتوتسمى.المطروحةالموادهذهمن

الملبة،البلديةانحلفاتوالخازذوالمكاتبالمنازلعن

والنفاياتوالعلبوالقواريروالبلاستيكالورقوتشمل

خردالأخرىالخلفاتومن.الحدائقونفاياتالغذائية

ومخلفاتالزراعيةالعملياتومخلفاتوالمعادنالسيارأت

الحفر.نفاياتالمسماةالتعدين

لأن،ذاتهحدفيمشكلةالصلبةالخلفاتتداوليمثل

البيئة.تدميرعلىتعملالخلفاتمنالتخلصطرقمعظم

الطبيعيالجمالإلىتسيئالمكشوفةالنفاياتفمطارح

اضاقلةاالأحرىوالحيواناتللفئرانمأوىوتوفر،للأرض

الردموحفرالمكشوفةالمطارحتحتويوقد.للأمراض

تتسربقدسامةموادعلى(النفاياتفيهاتدفن)مساحات

ويكون.البحيراتالمياهمجاريأوالجوفيةالمياهإلى

وملوثاتدحاناأصلبةاللمخلفاتالمراقبغيرالاحتراق

يطلققدالمحارقفىالخلفاتحرقوحتى.أخرىجوية

الهواء.إلىا!همارةاوالفلزاتوالرمادالسامةالكيميائيات

قدالتىالمطروحةالموادمنتتكونالحطرةانحلفات

تسببماإذاخطراالخلروويعد.والبيئةالبشرصحةتهدد

وأ،بسهولةاشتعلأوانفجر،أو،الأخرىالموأدتاكلفي

مصادروتشملسافا.كادأوالماء،يمبشدةتفاعل

وفى:المعام!!،والمستشفياتالمصانعالخطرةالخلفات

ماإذاأصفوريةاالإصاباتإحداثفيتتسببأنمقدورها

بعضتلوثوقد.لمسوهاأوابتلعوهاأوالناستنفسها

تركتأوالأرضباطنفىدفنتماإذأ-الخ!رةالخلفات

بالمحاصيلتختلطوقد،الجوفيةالمياه-المكشوفةالمطارحفي

الغذائية.

للمخلفاتالمقصودغيروالطرحالتداولسوءأدىلقد

سنةففي.العالمفيالكوارثمنالعديدإلىالخطرة

للنفاياتمطرحمنخطرةكيميائياتتسربأدىأم789

صحةتهديدإلىنيويوركولايةفينياجاراشلالاتقرب

النالرمنالمئاتأجبرمما،المنطقةهذهمنبالقربالقاطنين

سامغازتسربأدىام849سنةوفي.منازلهمتركعلى

مقتلإلىالهندفيأ!بوبامدينةفىللمبيداتمصنعمن

وأجهزةعيونفيتلفاوأحدثشمخص،0028منأكثر

شمخص.02).00منأكثرتنفمس

الأذىتحدثأنالخطرةالخلفاتلبعضويمكن

هذهومن،والنباتاتالبريةوالحياةالناسلصحةالشديد

الثقيلة.والفلزاتوالمبيداتالإشسعاعالخلفات

منجزءأيتلويثيمكنهمنظورغيرملوثالإشعاع

المعادنمثلطبيعيةمصادرعنالإشسعاعوينئمعظم.البيئة

العناصرإنتاجالعلماءوسعفيأنكما،الشمسوأشعة

كبيرةلكمياتالتعرضيسببوقد.معاملهمفيالمشعة

الإصابةإلىيؤديوقدالخلايا،تلفالإشعاعمن

.لسرطانبا

النوويةالمفاعلاتعنالناتجةالمشعةالخلفاتوتمثل

تبقىحيث،الخطورةكامنةبيئيةمشكلةالأسلحةومصانع

كما،السنينآلافإشعاعهافينشطةالمحلفاتهذهبعض

وباهظصعبالمشعةللمخلفاتالآمنالتخزينأن

التكاليف.

البيئة.خلالشاسعةلمسافاتالانتقاليمكنهاالمبلدات

الحدائق،فيأوالمحاصيلعلىرشهاعند،اشياحتحملهافقد

الأمطارمياهمعالمبيداتتنسابوقد.أخرىمناطة!إلى

المياهإلىالتربةخلالتتسربأوالقريبةالمياهلجدارإلى

لسنواتالبيئةفيتبقىأنالمبيداتأجعضويمكن.الجوفية

فالمبيداتلاخر.عضويكائنمنتنتقلوأن،طويلة

تمتصهاقد،المثالسبيلعلى،مائيمجرىفيالموجودة

وتتراكم.الأخرىالعضويةوالكائناتالصغيرةالأسماك

الكبيرةالأسماكأنسجةفيالمبيداتهذهمنأكبركميات

الملوثة.العضويةالكائناتتأكلالتى

تطلقوقد.والرصاصالزئبقتشملالثقللةالفلزات

والعملياتالصلبةالخلفاتوحرقالتعدينعمليات
ومث!.البيئةإلىالثقيلةالفلزاتوالمركباتأصناعيةا

ولمحامكانها،طويلةلفتراتالثقيلةالفلزاتأثريمتدالمبيدات

هذهتتجمعقدأيضا،المبيداتومثل.البيئةفيالانتشار

تؤديقدالبشروفي.الحيواناتوأنسجةعظامفيالفلزات

والجهازوالعظامالداخليةالأعضاءتدميرإلىالفلزاتهذه

الإصابةإلىيؤديأنمنهاللكثيرويمكن.العصبي

.بالسرطان

الطائراتمثل،الالاتعنينتج.بالفمجيجالتلوث

الصناعية.والمعداتالإنشاءاتومعداتوالمركبات

لكنه،اليابسةأوالماءأوأ!واءااتساخالضجيجولايسبب

البشرلدىالمسمعوإضعافالحياةتنغيصعلىقادر

.الأخرىوالحيوانات

التلوثمكافحة

والعلماءالحكوماتجهودع!ىالتلوثمكافحةتعتمد

والأفراد.البيئيةوالمنظماتوالزراعةوالمصانعوالمؤسسات

والمحلية-القومية-الحكوماتتعمل.الحكومىالنشاط

الذيالتلوثمنالتخلصعلىالعالمأرجاءمختلففي

إلىوبالإضافةوماء.وهواءيابسةمنلأرضناالتلفيسبب

الأرضية.المواردلحمايةعديدةدوليةجهودبذلتذلك

التيالقوانينالمحليةالحكوماتمنالعديدسنتوقد

الكبرىالعالممدنبعضوفي.البيئةتنقيةفيتساعد
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منللحدالخططالمحليةالحكوماتوضعتتلوثاوأكثرها

خطواتعلىالخططهذهمثلوتشتمل.الهوائيالتلوث

النقلوتشجعالخصوصيةالمركباتاستخداممنتحد

الجماعي.

بعمليةالخاصةالقوانينسنالحكوماتمقدوروفي

عمليةالتدويروإعادة(.التصنيع)إعادةالتدويرإعادة

منبدلآامشخدامهاوإعادةالمواداستردادإلىتهدف

علىيتوجبمثلا،بالنمسافييناففيمنها.التخلص

بالورقخاصةحاوياتفينفاياتهميفرزواأنالمواطنين

الأبيضوالزجاجالألومنيوموعلبوالمعادنوالبلاستيك

العديدوتشجع.والحدائقالطعامومخلفاتالملونوالزجاج

علىالأوروبيةالدولمنوعددالأمريكيةالولاياتمن

إعادةحالةفيمستردتأمينبفرضالقواريراستخدامإعادة

.القارورة

الخاصةتشريعاتهاالدولمنالعديدسنتكذلك

منالتخلصوسائلتنظمأنهاكما،التلوثمنبالتخلص

الصناعيةالدولمنالعديدولدى.والخطرةالصلبةالخلفات

.التشريعاتوفرضالتلوثمراقبةسلطةتملكوكالات

الحكوماتإليهاتلجأأنيمكنالتيالفعالةالطرقومن

فمثلا،.الملوثحظرالتلوثأنواعمنمعيننوعلمكافحة

)ديالخوالحشريالمبيداستخدامالدولبعضح!ت

وقد.الأساسيةالأغراضعدا،الأغراضكلفيتي(تي

محله.تحلأنيمكنضرراأقلبدائلالمزارعونوجد

معينةلمادةالاستخداماتبعضماحكومةتحظروقد

مقدورهفيلمما!فلزمثلا،فالرصاصالاخر.وتبئبعضها

وقد.الاخرىوالأعضاءوالكلىالدماغتلفيسببأن

البنزولاممتخدامالأمريكيةالمتحدةالولاياتحظرت

تسمحولكنها،الرصاصيةالمنزليةوالدهاناتالمرصص

والدهاناتالبناءوموادالبطارياتفيالرصاصباستخدام

فيللرصاصالمستمرالاستخداممنالرغموعلى.الصناعية

الدهاناتفيالفلزهذاعلىالقيودأنإلاالمنتجاتبعض

يسببها.التيالصحيةالمشاكلحدتقدوالوقود

فيتساعدأنيمكنالتىالحكوميةالاستراتيجياتومن

المسببةالشركاتعلىالغراماتفرض،التلوثمكافحة

تفرضالأوروبيةالدولمنوعددأسترالياففي.للتلوث

ومتل.المياهمجاريتلوثالتيالمؤمسماتعلىالغرامات

فىألاستثمارعلىالشركاتبتشجيعكفيلةالغراماتهذه

قليلةتشغيلوسائلتطويرفىأوالتلوثمكافحةأجهزة

علىالضرائبتفرضأنالحكوماتإمكانوفي.التلوث

الإسكندينافيةالدولمعظمتفرضفمثلا،.الملوثةالمنتجات

بعضوتقضي.المسترجعةغيرالقواريرعلىالضرائب

تعلمانالمؤسساتعلىأنببساطةالحكوميةالأنظمة

دفعتوقد.البيئةإلىبهاتلقيالتيالملوثاتبعددالجمهور

بهاتحدطرقعنالبحثإلىالشركاتبعضالأنظمةهذه

سيئلانطباعالمستهلكينتكويندونللحيلولة،التلوثمن

منتجاتهم.شراءعنوالانصرافعنهم

ويرجع،التلوثأنواعمنالعديدفىالتحكمويصعب

المحيطاتأي،العالميةالمواردملكيةأنإلىذلكفيالسبب

بعينها.امةتخصولا،فرديةليست،الجويوالغلاف

جهودهمتتضافرأنمن،هذهوالحالة،العالملسكانولابد

.التلوثمكافحةأجلمن

الاجتماععلىالدولمنالكثيرعنممثلوندأبوقد

التلوثمنبالحدالكفيلةالطرقلمناقشةالسبعينياتمنذ

هذهوعقدت.الأرضكوكبوهواءماءفييؤثرالذي

مشاكلمكافحةفيتساعدالتيوالمواثيقالمعاهداتالدول

الخلفاتوإلقاءالأوزونطبقةونقصانالحمضيالمطرمثل

بروتوكولعليهاأطلقالتيالاتفاقيةففي.المحيطاتفي

والتي،الأوزونطبقةتستنزفالتيالموادحولمونتريال

المنتجةالدولاتفقتأم،989سنةفيعقدت

لهذهإنتاجهاإيقافعلىللكلوروفلوروكربونات

أجريالاتفاقيةلهذهتعديلونصتدريجيا.الكيميائيات

حظراالكلوروفلوروكربوناتحظرعلىأم199سنةفي

العديدوافقتأم299عاموفي.م0002عامبحلولتاما

منإنتاجهاوقفعلىالأوروبيةالدولمن

بحلولأي،التاريخذلكقبلالكلوروفلوروكربونات

178عنممثلوناجتمعأيضاام299عاموفي.أم699

حولالمتحدةالأممؤتمرلحضورجانيروريوديفيدولة

بقمةعرفالذيالمؤتمر،هذاكانوقد.والتنميةالبيئة

وقعحيث،البيئةحولانعقدعالمىمؤتمرأهم،الأرض

المحمىالبيتتأثيرلمنعاتفاقياتعلىالمتحدةالأمأعضاء

بالانقراضالمهددةوالكائناتالغاباتعلىوالحفاظ

.خرىضحبنمواو

العلماءبالبيئةالواسعالاهتمامدفع.العلميةالجهود

المسألة.لهذهالتقنيةالحلولعنالبحثإلىوالمهندلممين

وأالتلوثمنللتخلصطرقإيجادتحاولالأبحاثفبعض

منالعديدويعمل.منعهإلىيهدفألاخروبعضها،تدبيره

الاقتصاديةالطرقمنالمزيدإيجادعلىالصناعيينالباحثين

لهذهونتيجة.الأخرىالخاموالموادالوقودلاستخدام

حرارةحالياالأوروبيةالمدنبعضتستخدمالأبحاث

في،النفاياتومحارقالقدرةمحطاتعنالناتجةالخلفات

بويقةالوقودالحديثةالمحركاتوتحرق.البيوتتدفئة

بعضطوركما.القديمةالمركباتمنفعاليةوأكثرأنظف

مثلالاششعالنظيفوقوداتستخدمممياراتالباحثين

وتستخدم.الطبيعيوالغاز(كحوليةمادة)وهوالميثانول
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وهو،الكحولاتم!آخرنوعاالبرازيلفيالسياراتبعض

سياراتتطويرعلىأيضاالعلماءويعكفوقودا.الإيثانول

ماإذاتلوثأييصدرألاعازوهو،الهيدروجينبغازتعمل

اشتعل.

الطاقةلتوليدطرقفيوالمهندسونالعلماءويبحث

الرياحمثلالمتجددةالمواردمنأقلبتكلفةالكهربائية

حقولوتزود.تلوثأينئكلنهاقلماوالتي،والشمس

منالعديدالريحمزارعتسميالهواء،طواحينمنواسعة

الخلاياتسمىنبائطتحوأ!حيثبالكهرباء،الأقطار

ففىالكهرباء.إلىمباشرةالشمسأشعةالفوئيةالفولتية

المتحدةالوألاياتفيبكاليفورنيالحماكرامنتومدينة

لإنارةتكفىضوئيةفولتيةقدرةمحطةتنتجالأمريكية

.منزلألف

الشركاتمنأ!ديدااكتشفت.وا!لصانعالمؤسسات

فقد.التجاريالمنظورمنمطلوبأمرالتلوثمنالحدأن

لدىصورتهايحسنالتلوثمنالحدأنبعضمهاوجد

وأمنتجاتاخرونوطور.الماليوفرأنهكماالجماهير

لكعسبسعياوذلك،البيئةعلىخطورةتشكللاولممائل

لمكافحةأنظمةالاحرالبعضطوركما،المستهلكينر!ى

ذلك،فعلعلىسترغمهمالقوانينبأنلاعتقادهاالتلوث

لأنأضلوثاصالشركاتبعضوتحدعاجلا.أوأجلا

ذأسك.يفعلواأدآثرواأستركاتاهذهعلىالقائمين

رخيصخاالماضيشىالمحلفاتمنالتخلصكانلقد

بهاالموابالمصرحفإناليومأما.المؤسساتلمعظمنسبيا

تكاليفوزادت،نادرةأضحتالنفاياتمنللتخلص

المؤسساتمنالعديدابتدعتلذلكونتيجةاستخدامها.

يستخدمقدفمثلا.الخلفماتمنممكنقدرأقللإنتاجطرقا

إعادةيمكنتغليفيةومواد،التغليفمنأدنىحداالمصنعون

موزعيا!متهلاكقلالتغليفخفكلماإذتدويرها،

التغليم!منالمستهلكونبهيلقيماوقلللوقود،المنتجات

.النفاياتفي

منمختلفةأنواعفىالمؤسساتمنالعديدوتتخصص

وأ،التلوثمنالحدأ!لأعماويتوقع.التلوثإدارةوسائل

الصساعاتأسرعمنواحدةتكونأن،عليهالقضاء

التلوثإدارةمؤسساتبعضطورتفمثلا،نموا.المستقبلية

المداخن.منالمنطلقةالضارةالهبائياتمنللتخلصنبائط

وأ،المرشحاتبا!شخداماحتجازهايمكنفالهبائيات

تسمىنبائطأو،الساكنةالكهرباءتستخدمالتيالمصائد

الرشطريقعنالهبائياتتغسل،المغسالات

فيالشركاتأخريمؤسساتوتساعد.بالكيميائيات

وتدير.التلوثمنالتخلصأجلمنالحكوميةالأوامرتنفيذ

كما.الطاقةوحفظالتدويرإعادةبرامجالمؤسساتبعض

تقللعملياتتطويرفيالأخرىالمؤسساتبعضتساعد

.الملوثاتمن

فيهابدأتالتيوالكيفيةاسحببعنالنظروبصرف

بطئةعمليةفإنها،الملوثاتمنالتخلصفيالصناعات

علىالمؤسساتمنالعديدوتعتمد.التكاليفوباهظة

الطرقهذهكانتلوحتى،المتاحةالإنتاجطرقأرخص

سبيلعلى،القدرةفمحطاتطياتها.فيالتلوثتحمل

نظراالكهرباء،لتوليدوالفحمالزيتعادةتحرت،المثال

الاقتصادية.الناحيةمنملاءمةأ!رتاأكثرلكونها

فىوالزئبقوالرصاصالكادميومالمصنعونويستخدم

منالرغمعلى،الفلزأتهذهلأن،البطارياتصناعة

تكلفةتضافوعندما.البطارياتكفاءةتحسنسميتها،

إلىالحاليةالإنتاجطرقعنالنابخالتلوتمناخخلصا

هيالتلوثقليلةالطرقيتفحبنن،التصنيعأسفتكا

الاقتصادية.الناحيةمنالأفضل

الغذاءلشخميةطرقاوالمزارعونالعلماءيطور.الزراعة

منالكثيرويستخدم.والمبيداتالأسمدةمنأغليلاتتطهلب

منالمحاصيلبينالمناوبةأي،الزراعيةاررورأتاالزارع!!

الكيميائية.الأسمدةإلىالحاجةلتقليل،لأخرىسنة

،والبقولالأخرىوالمحاصيلوالقمحالذرةبينفالمناوبة

النيتروجينتعويضفيتساعدالصويا،وفولأ!صفصةكا

فيأيضاالزرأعيةالدوراتوتساعد.اكتربةمنالمفقود

بعضويستخدم.الزراعيةوالأمراضالآفاتم!طفحة

لاتضرالتىالأخرىوالأسمدةالتسميدخليطالمزارعين

يكافحالضارةبالمبيداتالمحاصيلرشمنوبدلآ.التربة

وأالبكتيريامنأنواعبإطلاقالحشراتالمزارعينبعض

ويعكف.الآفاتهذهتفترسالتيالأخرىالحشرات

الآفاتتقاوموراثيا،مهندسةنباتاتتطويرعلىالعلماء

عية.لزراا

الأعداءواستخدامالزراعيةالدوراتاسشخدأمويسمى

ويطلق.للآفاتالطبيعيةالمكافحةمعاللافاتالطبيعيين

الحشريةللمبيداتالمحدودالالحمتخدأمبينالتجميععلى

!لكافحةا!لتكاملةالإدارةالطبيعيةوالمكافحةالكيميائية

النوعهذاإلىيلجأونالذينويستخدم.للآفاتالتلوث

وحتى،الكيميائيةالمبيداتمنقليلةكمياتالمكافحةمن

أنهمرأواإذاإلايستخدمونهالاالقليلةالكمياتهذه

.جيدةنتائجعلىسيحصلون

طريقعنالتلوثمكافحةفيتساعد.البيئيةالمنظمات

السيالمميينالقادةوانتخابالمشرعينعلىالتأثيرمحاولة

بجمعالجماعاتبعضوتقوم.بالبيئةاهتمامايولونالذين

وتدرس.الاستغلالمنوحمايتهاالأرأضيلشراءالأموال

نظماوتطور،البيئةعلىالتلوثتأثيراتأخرىجماعات
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نتائجمنإليهتوصلتماوتستخدم،التلوثومنعلإدارة

وأالتلوثمنععلىبالعملوالصناعاتالحكوماتلإقناع

والموادالمجلاتبنشرأيضاالبيئيةالمنظماتوتقوم.منهالحد

جماعةوتقف.التلوثمنعبضرورةالناسل!قناعالأخرى

هؤلاءطليعةفيالارضوأصدقاءالأخضرالسلام

الناشطين.

البيئيةالاهتماماتتمثلسياسيةأحزابتشكلتوقد

والتي-المنظماتولهذه.الصناعيةالدولمنالعديدفي

السياساتعلىمتنامتأثير-الخضربأحزابتعرف

هذهمثلفيهاتوجدالتيالدولومن.البيئةتجاهالحكومية

ونيوزيلنداوفرنساوفنلنداوألمانياوالنمساأسترالياالأحزاب

والسويد.وأسبانيا

التىالطرقأهممنالطاقةحفظيعدالأفراد.جهود

يحدالطاقةفحفظ.التلوثمنللحديتبعهاأنللفرديمكن

تؤديوقد.القدرةمحطاتعنالناجمالهوائىالتلوثمن

منالتقليلإلىالحجريوالفحمالزيتعلىالطلبقلة

المشتملةللمناطقالحاصلالتلفومن،الزيتانسكاب

يعدالسياراتقيادةمنوالتقليل.الحجريالفحمعلى

الحاصلالتلوثوتجنبالطاقةتوفيرطرقأفضلأحدأيضا

للهواء.

طريقعنالكصبائيةالطاقةتوفيرالناسمقدوروفي

العالية.الكفاءةذاتالمنزليةوالأجؤةاللإنارةمصابيحشراء

%25تستهلك،المثالسبيلعلىفمصابئالفلورسنت،

ويمكن.المتوهجةالمصابيحتستهلكهاالتىالطاقةمنفقط

وباطفاء،الأجهزةاستخداممنبالتقليلالطاقةتوفيرأيضا

إليها،حاجةوجودعدمحالةفيوالمصابيحالأجهزة

فيأقلأوم052علىالمنزليالحرارةضابطوبتوقيت

إلىوبايلإضافة.الصيففيأكثرأوم652وعلىالشتاء،

خاصة،بطريقةنوافذهاعولجتالتيالمبانيتحتاج،ذلك

بغرض-والكهرباءالوقودمنقدرإلىالجيد،العزلوذات

هذهمنتخلوالتىالمبانيمنبكثيرأقل-التبريدأوالتدفئة

.الميزات

لاتشكلالتيالمنتجاتشراءأيضاالناسمقدوروفى

تحدأن،المثالسبيلعلىالأسر،فبامكان.البيئةعلىخطرا

السامة،المنظفاتاستخدامتقليلطريقعنالتلوثمن

امتنعمافإذا.المنتجاتهذهمنالصحيحوالتخلص

يتوقففلسوفالضارةالمنتجاتشراءعنالمستهلكون

إنتاجها.عنالمصنعون

بهايحدواأنللناسيمكنالتيالأخرىالطرقومن

يستخدمونفالمزارعون.اللحومأكلمنالحدالتلوثمن

التيالحبوبكميةلزيادةالأسمدةمنكبيرةكميات

اللحومأكلمنقللواالناسأنولو.المواشيبهاتتغذى

البيئةحيالينبغيلاومافعلهينبغيما

أرجاءكلفيالناسجهودتضافرالبيئيالتلوتمنالحديتطلب

اتماعهاللأ!راديمكنالتيالطرقبعضالتاليةالأشكالوتوضح.العالم

البيئة.حمايةفيللمساعدة

أحهزةواستخدمالنوافذاعزل

مىوالحدالطاقةلحفظفعالة

الهواء.تلوث

السامة.المبيداتتستخدملا

للآلةالطيعيينالأعداءامشخدم

للالات.المقاومةالنباتاتألواعأو

الحدائقمخلفاتاخلط

لعيداالنفاياتلإبقاء،والطعام

التربة.ولتحسيرالردمحفرعن

الأحاديةالأشياءتستخدملا

الرغوةأوعيةمثلالاستعمال

التيالمنتجاتاشتر.البلاستيكية

.مراتعدةامشعمالهابمكن

المنتجاتاختربمالحس.تسوق

منأدلىحداتحتويالتي

منالحدفىللمساعدةالتعليف

الصلبة.الخلفات

القلأوالدراجةاستخدم

الهواءتلويثلتحفالجماعي

.العادمبدحان

بقدرالمواداستخدامأعد

رميها.صبدلأالمستطاع

الضارةالكيميائياتتسكبلا

عنبدلأ-خدها.المصارففي

تجميع.مستودعإلى-ذلك

غ!قي

،ص-.خط؟!شيخ
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منالمزارعونلقللوالخضراواتالحبوبأكلوزادوا

الناسمنكثيريرضىولا.والمبيداتللأسمدةامشخدامهم

أجةوالحا،الكاملةالصحيحةإلاوالخضراواتالفاكهةمن

دونتوفيرهعلىالمزارعونيقدرماوهذا،العيوبمن

ارتضواالناسأنولو.المبيداتمنكبيرةكمياتاستخدام

لقلل،طفيفةعيوبصفيهابماوالخضراواتالفاكهة

.للكيميائياتاستخدامهمالمزارعون

أج!!مناتباعهاالإفراديم!شالتيالطرقأسهلومن

يستحدمفمثلا،.المنتجاتاستخدامإعادة،التلوثمنع

العبواتعنبدلآالزجاجيةالقواريرالألبانمنتجيبعض

القواريرهذهتعبئةإعادةويمكن.الورقيةالكرتونية

امشخدامإعادةأخهاسامقدوروفي.أخرىمرةوا!شخدامها

وأمشترياتهملحم!!البلاستي!جةوالحقائبالقديمةالأوراق

يم!شالمنتجاتا!شحداموبإعادةفيها.النفاياتوضع

المنتجاتمنالمزيدبإنتاجالمرتبطالتلوثتجنبللناس

المنتح.رميعنالمتسببوالتلوث

أعديد5شاالمواد.استخداملإعادةأخرىطريقةوالتدوير

أحا!مرالخلفاتتجميبمعمليةتنظماوالبلداتالمدنمن

ويمنع،والطاقةاطادةمن!*أخدويراويوفر.معالجتهاإعادة

يم!شالتىألمتنوعةالخلفاتمنالكثيروهناك.التلوث

والزجاجالعلب:تدويرهاالشائعالخلفاتومن.تدويرها

فالعل!.القديمةوالإطاراتالبلاستيكيةوالأوعيةوالورق

.جديدةعلبتصسيعفيواستخدامهاصهرهايمكن

وأ،منهجديدةأوعيةوتصنيعسحقهيمكنوالزجاج

إلىمعالجتهيم!شوالورقالبناء.موادفياستخدامه

وإعادةالبلالمحتيكصهرويمكن.مختلفةورقيةمنتجات

أماسجاد.أومناضدأوأ!احأأولممياجإلىتشكيله

تقطيعهاأو،أطاقةالإنتاخحرقهافيمكنالقديمةالإطارات

منتجاتإلىوقوأ!بتهاصهرهاأو،الأسفلتإلىوإضافتها

اللاعب.ومعداتالأرضيةالحصائرمثل

التلوت،بهايكافحواأنللناسيمكنالتيالطرقوأهم

تؤثرأنلنشاطاتهميمكنكيفاستطاعتهمقدريتعلمواأن

إلىيلجأواأن،ذلكبعدمقدورهموفي.البيئةعلى

الكوكب.لهذاالحاصلالدمارمنللتقليل،ذكيةخيارات

لاريخيةنبذة

للبيئة.ماتلوثإحداثفيالدوامعلىالبشرشسبب

التاريخ.قبلماعصورمنذالخلفاتالناسأوجدفقد

وأ،تحرقالخلفاتكانت،الأيامهذهفىالنفاياتومثل

فوقتطرحأو،الأرضفىتدفنأو،المياهمجاريفيتلقى

معظمهافيكانتالأقدمينمخلفاتولكنسطحها.

طريقعنالتحللسهلةأخرىموادأو،طعامنفايات

الماضىفيالسكانوعدد.الطبيعيالانحلاأ!عمليات

منشاسعةمناطقعلىموزعينوكانواقليلا،كان

ولمقليلا،التلوثتركيزكانلذلكونتيجة.الأرض

المشاكل.منالقليلإلايسبب

الغابرةالعصورفيالتلوثانتشاربدأ.التلوثانتشار

فىمعاتعي!شالناسمنكبيرةمجموعاتأخذتعندما

الممارساتتسببتوقد.المدنهذهباتساعواتسع،المدن

الأوبئةتفشىفي،الملوثةالمياهوموارد،أ!حيةاغير

أكثرالبيئيةالمشاكلوأصبحت.اغديمةاالمدنفيالحماعية

القرنومطلععشرالثامنالقرنفينطاقها،واتسع،خطورة

التى،الصناعيةبالثورةالمسماةالحقبةخلالعشر،التاسع

الأخرىالأوروبيةالأقطارإلىانتشرتثمإنجلترافيبدأت

المصانعبتطورالفترةهذهتميزتوقد.الشماليةوأمريكا

الصناعة.فيأصعاملينباالمدنوازدحام

تستمد،الصناعيةالثورةفترةخلالالمصائ!كانت

معظمواستخدمت.الحجريأغحماامنطاقتهامعظما

احتراقوأدى.للتدفئةوقوداالحجريأعهـحمااالمدنممازأ!

الصناعيةوالمدنلندنأجواءإغراتإشالححريأغحما

الصحيةالمرافقسوءوبسبب.أسشاجوااسدحانباايلأخرىا

،المدنفىالشربمياهمواردإلىالمجاريمياهوصلت

وغيرالتيفوئيد،بحمىالإصابةإلىالملوثالماءأدىحيث

.اللأمراضمنذلك

خطورةيشكلالهواءتلوثبدأالمتحدةالولاياتوفى

القرنثلاثينياتفبحلول.العشرينالقرنمطلعفي،كبيرة

والغربالشرقمدنمنكثيرأجواءامتلأتالعشري!

الفولاذمصانعمنالمنبعثوالسناجبالدخانالأوسط

التدفئة.ومحطاتالحديديةوالسككالقدرةومحطات

فيتصل،الدخانكثافةكانتالصناعيةالمدنبعضوفي

إلىالسائقونمعهيضطرحداالأحاي!ت،منال!ضير

الشوارعبمصابيحوالاستعانة،الأماميةالمصابيحاستخدام

.لنهاراثناءأ

التلوثمنالحدأمكن.التلوثمكافحةتطورات

كبيرحدإلى،الحجريالفحماحتراقعنالناجمالهوائي

العالم.مدنأكثرفي،العشرينالقرنخمسينياتمنذ

الصناعاتمنوالكثيرتقريبا،القطاراتكلوتستخدم

الغازمثلالنظيفالوقودحالياالمنزليةالتدفئةومحطات

الصناعاتاتخذتذلكإلىوباللإضافة.والزيتالطبيعي

خطواتعدة،الحجريالفحمتستخدمزالتماالتى

التيالأوبئةأماأفرانها.منالمنبعثالتلوثلمكافحة

توجدوالتيللأمراض!،الناقلة،الدقيقةالعضياتتسببها

مشكلةتشكلتعدفلم،المدنفيالشربمياهمواردفي

تعالجالمدنلأنوذلك،العالمأجزاءمعظمفيرئيسية
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الدقيقة،العضياتمنخاليةعليهاوتبقي،الانمياهها

.المستطاعقدر

الحاليهالبيئيةالقضايا

بينالموازنةإلىالحاجةالحاليةالبيئيةالقضاياتشمل

علىالمترتبةوالاثار،التلوثمكافحةومخاطرمكاسب

.التلوثانتشار

المتزايدالاهتمامأدىوانحاطر.المكاسببينالموازنة

.والممارساتالمنتجاتمنكثيرعلىالاحتجاجإلىبالبيئة

فوائدتقدم،النزاعموضعوالعملياتالمنتجاتبعضولكن

ذاتالحفاظاتحولالناستجادلفمثلا،.للمجتمعات

وتتحللالردمحفرفيحيزاتحتللأنهاالواحد،الاستعمال

والغسيلغسيلا،تتطلبالقماشميةالحفاظاتأنغيرببطء،

النوويةالقدرةمحطاتوتولد.الطاقةويستهلكالماءيلوث

المحطاتهذهولكنللهواء،تلوثاتسببأندونالطاقة

منها.التخلصيصعبإشعاعيةمخلفاتتنتج

علىوالعلماءالبيئةوجماعاتالمؤسساتوتعمل

.التلوثمعظمينتجوالعملياتوالموادالمنتجاتأيتحديد:

تحديدالغالبفىويصعب،قليلةالمتاحةالخياراتولكن

المنتجاتمنالبيئةعلىتعودالتىوالخاطرالمكاسب

الختلفة.والممارسات

علىينبغي،بالتلوثالخاصةالقوانينإصداروعند

الخاطرالاعتباربعينيأخذواأنالحكوميينالمسؤولين

نظاماختيارعلىالمترتبةالماليةوالاثارالملوثعنالناجمة

علىالصناعاتتحصلأنالأنظمةبعضوتقتضي.معين

تغييراتتحدثأو،التكلفةعاليةالتلوثلمكافحةأجهزة

وقد.المنتجاتبعضتصنيععنتتوقفأومكلفةإنتاجية

بعفالصناعاتخروجالفجائيةالتكاليفهذهمثلتسبب

نأذلكعنينتجوقد.البطالةيخلقمماالعملمجالعن

المقترحةالتلوثقوانينبعضعلىالمترتبةالاثارتشكل

الملوثعلىالمترتبالضررمنأكبرالناسعلىضررا

فيالمطردالتقدممنالرغمعلى.السكانيالنمواثار

وأزدادنطاقهااتعميعقدالتلوثمسألةأنإلأ،البيئةحماية

التلوثازديادفيالرئيسيالسببويعود.الكامنخطرها

المزيدويعنييوميا.الأرضسكانعددفيالكبيرالنموإلى

وبناء.صنفكلمنالخلفاتمنالمزيدوجودالناسمن

التىالطرقأهممنيعدالسكانىالنمومنالحدفإنعليه

حيث،البيئيالتلوثمكافحةعمليةبهاتستهلأنيمكن

التلف،حدةالسكانيالنمومنالحديخففأنيتوقع

لمكافحةفعالةأنظمةلتطويرالوقتمنمزيداالناسويعطي

.التلوث

الأجزاءفيالعالميالسكانيالنمومعظمويحدث

وإفريقياآسيافىمعينةدولذلكفيبما،العالممنالفقيرة

ماالمناطقهذهفيالناسيمستغلحيث،اللاتينيةوأمريكا

حكوماتوتكافح.الكفافسمدقليلةمواردمنلهميتاح

الزراعيةوالنظمالحديثةالصناعاتبناءأجلمنالناميةالدول

ولكنلمواطنيها.الأساسيةالحياةمتطلباتبتوفيرالكفيلة

إلىتؤديقديمةتقنياتتستخدمالناميةالدولمنالعديد

تكاليفتحملعلىالدولهذهقدرةلعدموذلك،التلوث

تكاليفتوفيرأستطاعتلووحتى.والفعالةالحديثةالميكنة

فيالنامىالعالمفيالتلوثفسيستمر،التلوثمكافحة

طريقفىماضيةالدولهذهلأن-ببساطة-وذلك،الارتفاع

.التلوثمنالمزيدالصناعةمنالمزيدويعني،التصنيع

الناسمنكثيراعتاد.الصناعيالعالمفيالإسراف

علىوأوروباالشماليةأمريكافىالغنيةوالدولاليابانفى

منكبيرةكمياتتستهلكحيث،مريحةحياتيةأنماط

الخلفات.منالكثيرذلكعنوينتجالخاموالموادالطاقة

حوالييستهلكالصناعيةالدولفييعيشالذيفالشخص

منالناميةالدولفيالشخصيستهلكهماأضعافعشرة

ضعفيبينيتراوحماوينتجوالكصباء،الأحفوريالوقود

منالناميةالدولفىالشخصينتجهماأضعافوثلاثة

الصناعيالعالمفيالناسعلىكانوربما.البلديةالخلفات

إذاعليههىمماأقلوالرفاهيةالراحةمنبمستوياتيقبلواأن

حلويتطلب.المعقولحدهإلىيصلأنللتلوثأريدما

والصناعاتالحكوماتتعاونالعالميةالبيئىالتلوثمشاكل

جهودتضافريتطلبكماوفقيرها،غنيها،الدولكلفى

العالم.أنحاءكلفىالافراد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التابعةالصلةداتالمقالاتوقائمةاللاء،تلوثالهواء،تلوث:انظر

أيضا:وانظرلهما،

النوويةالطهاقةالماءتلوثالإشاع

الذريالغبارالهواءتلوثالتصنيعإعادة

راشيل،كارسونمتعددالفينيلثمائيالمتحدةالأم

الحشريالمبيدالكلورالبيئة

الطاقةمخزونالفوسفوردورةعلم،البيئة

الخطرةالخلفاتالأخضرالسلامالمحميالبيتتأثير

الحمضىالمطرالنوويالشتاءالفضلاتمنالتخلص

النيمروجينالصوتلتعريةا

الطيعيةالمواردصيانةالحراريالتلوث

فوعالموعناعر

البيئىالتلوثأنواع-أ

الصلبةالخلفات-دالهواءتلوث-أ

الخطرةالخلماتهـ-الماءتلوث-ب

بالضجيجالتلوث-والتربةتلوث-ج
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التلوثمكافحة-2

الحكوميالمشاط-أ

العلميةالحهود-ب

والمصالعالمؤسسات

تاريخيةنبذة-3

الحاليةالبيئةالقف!ايا-4

والمحاطراطكاممبليرالموارنة

السكايالمموآثار-ب

الصحاعىالعالمفيالإسراث

أسئلة

عةشراا-د

البيئيةالممطحاتهـ

الأفرادحهود-و

منتحاتإنتاحعلىاهصيمتشمحيعللمستهلكيربمكىكيص-أ

؟التلوثقليلة

الهوائى؟التلوثمعطميسب!الديما-2

(المياهألصمةأتسقىالتىالط!يعيةالعملياتما3

اسيئة؟اتلوتشتسخ!ألىأساحةافيللىعةيمكركيص-4

أضلوت.المعالحةالحكوماتتتسعهاالتيالطرقبعضاذكر-5

اصلمة؟ام!المحلفاتاكحلصايصصلمادا-6

ايز؟التلوتفيالس!صاليالممويسهمكي!-7

الحوي؟أحلا!افىالأورودوفوائدمحاطرما-8

التلوت؟سالحدلىتساعدألىللحؤ!سساتبمكنكيص-9

الحيوالات؟لعصرلحوم!ىالمسيداتتترا!كيف-01

ايئ(.أضلوثا)أساعالبيئىالتلوثانظر:.التريةتلوى

صبعنداولئيةالبيئةإفسادالحرارياووت

أهـ،اجحيراتاأوالأنهار،فىالحارةالمياهمخلفات

الخلفاتهذهتعملآخر.مائىجسمأيأوالبحار،

فوقالمائيالجسمحرارةدرجةرفععلىالحارةالمائية

الحيواناتتؤذيأنيمكنوبذلك،العاديمستواها

نموتعوققدالدأفئةفالمياهالماء.فيتعيشالتيوالنباتات

بعضوفي.الغذائيةمواردهاعلىوتؤثر،الألمسماكوتكاثر

المفاجئالارتفاعبسبب،الأسماكتموتقد،الأحوال

مخلفاتصبعنالنابخ،الحرارةدرجةفيوالسريع

.الحارةالمياه

المصانعهيالحراريللتلوثالرئيسيةوالمصادر

تبريدفيالماءتحستخدمالتي،الطاقةتوليدومحطات

منالكثيرسنتوقدالبخار.لإنتاجتسحينهاأوالمعدات

هذهتصبهاالتىالمياهمخلفاتعلىللسيوةقوان!تالبلدان

الطاقةتوليدومحطاتالمصانعمنالكثيروتحاول.المرافق

تبريدأبراجفيالمائيةالخلفاتبتبريد،الحراريالتلوثتقليل

الهواء.إلىتنطلقالحرارةتجعلوبهذامنها،التخلصقبل

بصب،الحراريالتلوث!قليليمكنهاالمصانعفإنكذلك

الخطيرالارتفاعمنعأجلمن،متفرقةأماكنفيالحارالماء

واحد.مكانفيالحرارةدرجةفي

الهواء.تلوثالماء،تلوث،البيئىالتلوث:أيضاانظر

الماء.تلوثبمالبيئيالتلوثانظر:.الصئاعيالتلوت

التدوت)أنواعالبيئيالتلوثانظر:.الضجيجيالدلوى

علم،الصوتيات(بمالصوتفي)التحكمالصوت(؟الأحرى

لالمطمار(.المتعلقة)الممتماكلالمطار(؟البيئيالصوتيات)علم

البيئةمشكلاتأكثرمنواحدةيمثلالماءثلوت

نفاياتمثلبموادالماءيتلوثحينماويحدث.خطورة

،والفلزات،السامةوالكيميائياتوالحيواناتالإنسان

والأنهارالمطرعلىالتلوثيؤترأنويمحن.والنفط

الينابيعتغذيالتىالجوفيةوالمياهتوألمحيماإوالبحيرات

.لأباروا

يحتويولكنهقذرا،أونظيفاالملوثالماءيظهروربما

التيالأخرىالموادأو،الكيميائيةوالموادالجرأثيما،على

.الموتأو،والمرض،والإزعاجالقلة!تسببأنيمكن

بأماناستعمالهقبلالماءهذامثلمنالشوائبإزالةويجب

الملابس.غسيلأووالاستحماموالطهيالشربلأغراض

قبلالماءينقىأنيجبالصناعاتبعضفيوحتى

الصناعية.عملياتهافياستخدامه

البلاد،معظمفيخطيرةمشكلةالماءتلوثأصبح

وروسياواليابانوالهندوالصينكندافيوبخاصة

منتحدقوانينالحكوماتسنتولقد.المتحدةوالولايات

وتنفقالماء.فىتلقىأنيمكنالتيأضفاياتارأنواعكميات

مبايغوالصغيرةالكبيرةوالمدنأ!هشاعاتوأا!صمات

للحدالمياهمعالجةومحطاتالأبحاثاعلىالمالمنكبيرة

هائلةكمياتتطلقكبيرةمدنعدةوماتزال.التلوثمن

المياهأوالموانئفيالمعالجةغيرالصحىالصرفمياهمن

فيكبيرةبدرجةالتحكمأيضاالصعبومن.الساحلية

تسربكمنفذمباشرةنقطةمنيأتىلاالذيالتلوث

مصادروتتضمن.المصنعصرفأوالصحيالصرف

والأراضىالبناءمواقعمنتسريالتيالمياههذهالتلوث

التربة()حبيباتالمترسبةالمادةتحملوهي،الزراعية

.والبحيراتالمياهمجاريإلىوالخصبات

المصادر

النفايات-أ:الماءلتلوثرئيسيةمصادرثلاثةهناك

-3)المجاري(،الصحيالصرفمياه2،الصناعية

الزراعية.والنفاياتالكيميائيات

المتقدمةالبلادفيالصناعاتتفرغ.الصناعيةالنفايات

شبكةأنظمةتفعلمماأكثر،المياهنفاياتمععديدةملوثات

منالكثيرعلىهذهالمياهنفاياتوتحتوي.الصحيالصرف

هذهمنكبيرةكمياتوتفرغ.والسامةالكيميائيةالمواد

عنأيضاوينتج.مباشرةالمياهأنظمةفىالكيميائيةالنفايات
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ويمكنالبلاد.م!كثيرفي

النفاياتمشاهدة

اليسار()علىالصناعية

كثيرأهساكولكن.بسهولة

أقلالتلوثمصادرمن

وضوحا.

محطاتوفى،الأخرىالوقودوأنواعوالنفط،الفحمحرق

الكبريتأكسيدوالسيارات،والمصانع،الطاقةتوليد

الذيالحمفمى،المطرالملوثاتهذهوتسبب.والنيتروجين

.والبحيراتالمياهمجاريإلىويدخلالأرضعلىيسقط

الحمضى.المطرانظر:

عندماأخرىبطريقةالماءالصناعاتبعضتلوثوربما

وتجعل.المعداتلتبريدالمياهمنكبيرةكمياتتستخدم

محطاتوتستخدمساخنا.الماءالمعداتعنالناتجةالحرارة

العنفاتيديرالذيالبخارلتكثيفالماءغالباالكهرباءتوليد

وأالنهرفيالساخنالماءيفرغوحينما)التوربينات(.

يضرأنيمكنالذيالحراريالتلوتيسببربما،البحيرة

.والحيوانالنباتبحياة

الصحيالصرفمياهتتكون.الصحىالصرفمياه

فىاستخدمالذيوالماء،والقمامة،الإنسانفضلاتمن

من،م0202عاموبحلول.الاستحمامأوالملابسغسل

الصرفمياهمنكميةالصناعيةالدولتنتجأنالمحتمل

عامفىتنتجهاكانتالتيالكميةضعفىتبلغقد،الصحي

.ام099

محطاتخلالمنالصحىالصرفمياهمعظمويمر

مثلالذائبةالموادوتلك،الصلبةالأجسامتزيلالتىالمعالجة

أحواصخلالبعضهاويمروالفوسفور.،النيتروجين

إلىالترشيححقولخلالمنترشيحهاقبلللتطهير
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دونالصحىالصرفمياهمنالبقيةوتذهب.الأرض

المحيط.أوالمياهمجاريإلىمباشرةمعالجة

المطرماءيسري.الزراعيةوالنفاياتالكيميائيةالمواد

المياهمجاريإلىالزراعيةالأراضيمنالمنصهرالجليدأو

ومبيدات،الكيميائية)السماد(الخصباتمعهحاملا

وربما.الأرضعلىالمزارعونيستخدمهاقدالتىالافات

منوبخاصةالماء،تلوثأيضاالحيوانفضلاتتسبب

منكبيرةأعدادبهاتوجدالتيالحظائر،فىتغذيتهأماكن

والأغناموالخنازيرالماشيةفضلاتتتوزعولا.الحيوانات

الانتشار.والممعةالمراعيعلىالحظائرفيتسمنالتي

إلىفضلاتهامنكبيرةكمياتتمسريذلكمنوبدلا

للريتستخدمالتيالمياهتتلوثوربما.القريبةالمياهمجاري

الكيميائيةوالمواد،الافاتومبيدات،بالأملاحأيضا

تنسابأنقبلالتربةسطحعلىمنتأتيالتي،السامة

.الأرضإلىثانية

ثيراتلتأا

قدوالحيوانالإنسانبنفاياتالملوثةالمياهأنالمؤكدمن

والأمراضوالدوسنتاريا،والكوليرأ،التيفوئيدحمىتسبب

،كثيرةمجتمعاتفي،المياهإمداداتتطهيرويتم.الأخرى

لاحالأيةوعلى.المرضتسببالتيالجراثيملقتلبالكلور

الفينيلثنائياتمثل،والفلزاتالكيميائياتالتطهيريزيل

!+لألأءكاىخعلاخكاير/*!عوو

لا-/!"لأص!!جير؟يرصش

-1!
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الإثراءيؤثركيف

البحيرةعلىالغذائى

المتوازنةالدورة

الأسفلويو!إلشكل.هماكالحياةتوازلىم!وتعيرالماء،إلىالمعدياتالمفاياتبهاتصيم!عمليةالعذائيالإتراء

فيلعلاالموجودةالمعذياتمستحدمةالطحالبوتنمو.العدائيةالمفاياتسالقلي!إليهاأصيفلحيرةاليصرعلى

البكتيرياوتحول.عضويةنفاياتبقاياهاتصبحوالطحال!الأسماكتموتوحيمما.للأسماكالطعاموتولر،البحيرة

التيوالمغذياتالعضويةالنفاياتوقحل.الدورةوتتكررمعدياتإلىالنفاياتهذهالماءأكسجيرتستحدمالتى

الطحالبتموتوعدماالطحال!نموالمحدياتوتزيداليسار.ع!موضحهوكماالدورةبتوازنالاسيصيفها

وبذلك.معذياتإلىالمفاياتمحولةالأكسحين،منكبيرةكمياتالمكتيرياوتستحدم.المفاياتإلىتصادىفإنها

الأكسح!!.نقصبسب!الحياةوجهعلىتبقىالتىالأسماكعدديقل

المتوازنةغيرالدورة

،والرصاص،والزرنيخ،والكلوروفورمالكلور،متعددة

،احتراسدونالسامةالنفاياتهذهإطلاقويهدد.والزئبق

بدرجةالجوفيةالمياه،النفاياتتجمعأماكنفيوخاصة

الكلور،متعددةالفينيلثنائياتوجدتولقد.خطيرة

الشربمياهإمداداتفيالآفاتومبيدات،والكلوروفورم

الموادهذهشربلأنالعلماء؟يقلقمماوهذا.كثيرةبلادفي

ربما-عديدةسنواتمدىعلىصغيرةبكمياتولو-

.ضارةتأثيراتلهيكون

فيبهوالتمتعالماءاستخداممنالإنسانالتلوثويمنع

وبقاياالروائحتجعل،المثالسبيلوعلى.الترفيهيةالنشاطات

.سارةغيررياضةوالسباحةالقواربركوبالطافيةالمواد

الملوثة.المياهطريقعنبالمرضالإصابةاحتماليزدادكما

النفطأبارمنأوالسفنمنيتسربالذيالنفطيطفووربما

للنفطويمكن.الشاطئإلىيصلحتىالسواحلمنالقريبة

والمحار،،المائيةالطيورويقتلخطراتلوثايسببأن

.الأخرىالفطريةوالحيوانات

الأنشطةعلىالتلوثيؤثر،ذلكإلىوبالإضافة

الأسماكقتلتفقد.الأسماكلصيدوالترفيهيةالتجارية

وتؤذيالماء.فيالأكسجيننقصبسببأو،النفطبسبب

الفينيلثنائياتوبخاصةأيضا،الأسماكالصناعيةالنفايات

الكلور.متعددة

التيالعملياتمختلفعلىأيضاالماءتلوثويؤثر

التيالعملياتهذهوتساعدالماء.فيطبيعياتحدث

.ضارةغيرالنفاياتجعلعلىالمذابالأكسجينتستخدم

!وادإلىالعضويةالنفاياتالهوائيةالبكتيرياوتفكك

هذهبعضوتستخدم.التمعدنتسمىعمليةفيبسيطة

.للنباتاتمغذياتبمثابةوالنتراتالفوسفاتمثلالمواد

الماءفيالمذابالأكسجينالهوائيةالبكتيرياوتستخدم

يكتشفواأنللعلماءويمكن.العضويةالنفاياتتفككحينما

التيالأكسجينكميةبقياسبالماءالعضويةالمادةكمية

عمليةوتسمى.التفكيكعمليةفيالبكتيريااستهلكتها

وإذا.للأكسجينالحيويالكيميائيالطلبهذهالقياس
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فإن،العضويةالنفاياتمنكبيرةكمياتعلىالماءاحتوى

فيه.الأكسجينكلأومعظمتستهلكسوفالبكتيريا

مثلالصيدأسماكأنواعبعضحينئذ،،تكونوسوف

الماء.فيالعيمقعلىقادرةغيروالتروتةوالأسترجونالسالمون

أقلأكسجينإلىتحتاجالتيالأسماكمحلهاتحلوسوف

معظمفإنالاكسجينكلنفدإذاأماوالسلور.الشبوطمثل

البقاء.علىقادرةتكونلنالمائيةالأحياء

المغذياتمنجداكبيرةكمياتوجود!ودوربما

الغذائي.الإثراءتسمىعمليةإلىالماءفي(المغذية)المواد

وعنالطيعيالصخورتفتتعنالمغذياتمنالكثيروينتج

منتأتيالإضافيةالمغذياتولكن.العضويةالموادتمعدن

وأالمنظفاتمنأوالزراعيةالأراضيمنالخصباتنزح

م!وتخصب.المحيالصرفلمياهالأخرىالاجزاء

تشبهبسيطة)كائناتالمجهريةالطحالبالمغذيات

والطحلبالبرككأعشابالنباتاتوأيضا(،النباتات

أكثرونباتاتطحالبوتنمو.الطحالبأنظر:.البطى

أكبر،أعدادنمتوكلما،الإضافيةالمغذياتلوجودنتيجة

يأ-والنباراتاورحابىوتتنفسأكبر.أعدادأيضاماتت

أيضا.تتحللأنهاكما-الطاقةلتطلقالغذاءتفكك

وفيالموجود.الأكسجينالعمليتينكلتاوتستهلك

الثرأءفيغايةالبحيرةأوالنهريصبحربماالقصوىالحالات

يستهلكالماءفيالذائبالأكسجينكلأنلدرجةالغذائي

.اليوممنجزءخلال

كميةمنيقللأنالحراريللتلوثأيضاويمكن

نأيمكن،لذلكوبالإضافةالماء.فيتذوبالتيالأكسجين

.والأسماكالنباتاتأنواعبعضالعاليةالحرارةدرجةتقتل

منكبيرةلأعدادالطعاميوفرالمغذياتمنكبيرةبكماتالملوثالماء

أخضر.يبدوالماءتجعلالشالمباتات(تشبهبسيطهة)كائناتالطهحالب

التحكم

محطاتتستخدم.الصحىالصرفمياهمعالجة

عملياتثلاثفعاليةالأكثرالصحيالصرفمياهمعالجة

ثالثةمعالجةثم،ثانويةومعالجة،أوليةمعالجة:منفصلة

الصرفمياهمعالجةمحطاتمنالقليلولكن.أخيرة

فإنلذلكونتيجة.الثلاثالعملياتتستخدمالصحي

علىتحتويمازالتالمعالجةالصحيالصرفمياهمعظم

الموادووجودالغذائيالإثراءتسببأنيمكنمغذيات

الكيميائية.

نأللصناعاتيمكن.للنفاياتالتمهيديةالمعالجة

الكيميائيةالموادلإزالةالنفاياتبمعالجةالتلوثتخفض

تخفيضيمكنوربماالماء.فيالنفاياتإلقاءقبلالضارة

تحويليةعملياتباستخدامأيضاالصناعيةالنفاياتكميات

استخدامها.وإعادة،الكيميائيةالموادلامشرجاع

البلادمعظمفيوضعت.الشربمياهمواصفات

،والكيميائياتالبكتيريا،كميةمنلتحدمواصفات

فإنه،لذلكوبالإضافة.الشربمياهفيالضارةوالفلزات

الكلوروفورمكمياتمنتحدقوانينتوجدربما

تسمىالتيالعلاقةذاتالأخرىالعضويةوالكيميائيات

بالمدنالشربماءفى)الاأ++(،.الهالوجينثلا"نيةالميثانات

المعالجةمحطاتفىالكيميائياتهذهوتتكون.الكبيرة

المسببةالبكتيريالقتلالشربمياهإلىالكلوريضافحينما

الميثاناتمنعاليةلمستوياتالتعرضأنويعتقد.للأمراض

احتمالمنيزيدالكلوروفورموخاصةالهالوجينثلاثية

.بالسرطاناللإصابة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفوسفاتالعطمىالبحيرات

المجاريالعامةالصحةتعريز

المحيطوالأنهارالبحيراتتلوث

الأطلسيالمحيطالبيئيالتلوث

الحمضيالمطرالحراريالتلوث

الكلورمتعددالفينيلثنائي

.بالنفاياتالهواءيتلوثعندمايحدثالهواءثلوت

،الجويللتلوثالرئيسيةالمصادرالصناعيةالنفاياتتعتبر

دقائق)جسيمات(أوغازاتشكلفيتكونأنويمكن

الصلبة.والأجسامللسوائلالصغرمتناهية

الوقودإحراقعنأساساالنفاياتهذهمثلوتنتج

،البيوتوتدفئةالمركباتمحركاتتشغيلفيالمستخدم

النفاياتواحتراقالصناعيةالعملياتعنأيضاتنتجكما

منكلا)الشوائب(الطبيعيةالملوثاتوتشمل.الصلبة

التربة.وحبيباتالغبار
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مشكلةالهواءتلوث

مددمنالعديدفيحطيرة

تستقرإذ،الكبرىالعالم

مىكشيفةتركيزات

لتحكلديالهواءملوثات

المدينةفوقدخاليضماب

صحيةمحاطريشكلمما

لسكانها.

المجالوفيالسكانعددفىالسريعالنموإن

المركباتمحركاتعددفيوالزيادة،الصناعى

القرنحمسينياتمنذالجويالتلوثجعلوالطائرات

المدنمنالعديدفيالخطورةمتزايدةمشكلةالعشرين

مشبعايكونماغالباالمدنهذهفوقفالهواء،الكبرى

الجويالتلوثويلحق.الإنسانبصحةالمضرةبالملوثات

البناءوموادوالأنسجةوالحيوانبالنباتالضررأيضا

والاقتصاد.

الهواءلتلوثالرئيسيةالمصادر

الفحمأفرانمنكثيربهايوجدالتيالمدنتزخر

أكا!سيدمنمرتفعةبمعدلات،الطاقةومحطاتالحجري

فتكونالصناعاتفيهاتكثرالتيالمدنأما.الكبريت

عوادملكن.أيضاعاليةفيهاالعضويةالمركباتمستويات

وجودفىتتسببالغربيةالمدنمعظمفيالسيارات

الملوثالكربونأكسيدوأولالنيتروجينأكاسيدأغلب

للهواء.

بالانقلابالمعروفةالجويةالظروفتساعدوقد

ويحدث.معينةمنطقةفوقالملوثاتتكونفيالحراري

فوقالهواءمندافئةطبقةتستقرعندماالحراريالانقلاب

وهذا.الأرضسطحمنبالقربتقعباردةهواءطبقة

تجمعهاإلىيؤديمماالملوثاتوتناثرارتفاعيمنعالوضيع

حتىالحراريالانقلابويستمر.الأرضمنبالقرب

الدافئةالهواءطبقةتفرقإلىيؤديهواءأوأمطارحدوث

الشوائب.بارتفاعيسمحالذيالأمر،والساكنة

والسفنوالسياراتالطائراتتمثل.المواصلاتوسائل

وتحتويالهوأء.لتلوثرئيسيامصدراوغيرهاوالقطارات

والهيدروكربونات،الكربونأكسيدأولغازعلىبدورها

النيتروجينوأكاسيد(والكربونالهيدروج!ت)مركبات

أكاسيدوتساعد(.والأكسجينالنيتروجين)مركبات

مننوعإنتاجعلىالهواءفيالموجودةالنيتروجين

معالاوزونويتفاعل.بالأوزونيعرفالأكسجين

الهواءتلوثأشكالمنشكلامكوناالهيدروكربونات

الدخانى.بالفبابيعرف

المنازلتدفئةبغرضالمحترقالوقوديزيدالوقود.احتراق

مستوىمن-حادةبصورة-والمصانعالمكاتبوبنايات

تعملالتيفالأفرانبمالحضريةالمناطقفيالهواءتلوث

النيتروجينأكاسيدتنتجالوقود،بزيتأو،الفحمباحتراق

النيتروجين)مركباتالكبريتوأكامميدوالحبيبات

التيالكهربائيةالقدرةإنتاجمحطاتأنكما(.والأكسجين

الجو.فيملوثةموادأيضاتنفثالوقودأنواعنفستستخدم

بصورةالعملياتهذهمثلتساهم.الصناعيةالنفايات

منمختلفةأنواعاالمصانعتنتجإذالهواء،تلوثفيكبيرة

تنفثللألومنيومالمنتجةالمصانعأننجدفمثلا.الملوثةالمواد

الأمونيامنكلاالنفطمصافيتنفثكماالفلوريد.غبار

الكبريتوأكاسيدالعضويةوالأحماضوالهيدروكربونات

الجو.في

أنواعأكثرهذهوتخلق.الصلبةالنفاياتاحتراق

ويعتبر-الكثيفالأسودالدخان-وضوحاالهواءتلوث
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الرئيسيةالملوثات

ومصادرهاللهواء

صل!ة.أوسائلةموادمندقيقةجسيماتأمغاراتلتمكلفيأكانتسواءالصناعيةالنفاياتتسببهالهواءتلوثمعظم

بهاتساهمالتيالتقريبيةالمئويةالسمبالشكليظهوكما.الملوثاتلهذهالخمسالرئيسجةالمصادرأدناهالشكليظهر

الهوأء.تلوثفىالمصادرهذه

الملوثاتدرمصا

قالارات(،مركباتسفن،،)طائراتالمواصلاتوسائلء

ص366%.
والمكات!المسارلكأاوقيدصاقاير،ير!
كم"يركأ؟

4صبر8.2الكصلائيةالقدرةإشاحومحطات

برو؟،كيميائية)محتجاتالصناعيةزلعمليات!زول!!

!*لأ!!لا!-%.67معادلى(صهر،الممطير

ثجئم3-(الميتةوالأوراقالمفايات)حرقالصلبةالسفاياتطرح

فيا*6،الحراثق،الكيميائيةالرشى)!وائلمتوعةمصادر

العا،ت(وحرائق

النيتروجينشدأكا

عفمويةمركباتالكربونأكسيدأول

!3ءس!!زوبرع!شص324%.

ائحجخ!يرير!"لى*!ئيتنزويربه!ي؟ئرح!ؤ!آ

درص؟تخبركيرء،ينءصيم!برروكهث!!غه!كأثيتمفىلملأكأ!!لم!ك!

ء!!ح!ط!يسءلأه!!!*!1!كأ!هلاءك!ى،ءين؟بر
?سء!3!3ءيرقكا!!تحيإور؟قيكأير؟يرء!ص

!!كىكس!غر!ك!لآ!!3بر!!ج!!!كح!ء؟حس.0%3

إ،يمبم؟ير!بن!!3بر!إا-!!!ش

دئي1"*ءلمعئج؟ىع13!

أكا!؟زرخغالأ!برفي-0،21%

!!!ء!سكأء،في!/بزبر

!جميم؟-!كين!ح3؟

لملآ!كأكأ

%03،ء/2.21

والنفاياتالخردةوالسياراتوالنفاياتالنباتأوراقحرق

المناطق.بعضفىالمحظوراتمنالأخرىالصلبة

الهواءلتلوثالأخرىالمصادرتشمل.أخرىمصادر

وينتج.المنشآتوحرائقالغاباتوحرائقالكيميائياترش

تنظجفبهدف،والأعشابالغاباتحرقعنأيضاالتلوث

للزراعة.وإعدادهاالأرض

الهواءتلوثاثار

ماغالباالملوثالهواءالناسيتنفسعندما.الصحة

إلىيؤديقدالذيالأمر،رئاتهمداخلالشوائبتبقى

والالتهابالربومثلالتنفسيالجهازأمراضبعضتفاقم

الشعبى.

الملوثةالموادبعضعلاقةالمعمليةالاختباراتأثبتتوقد

فيوتوفي.الرئةوانتفاخالرئةوالتهاببالسرطانبالإصابة

أمراضبسببشخص00042حوالىام529عاملندن

أكثروتوفي.القاتلالدخانيالضبابأثناءالتنفسيالجهاز

فيام639و5391عامىبينمافمخص006من

منالثمانينياتوبحلول.الحراريالانقلابنتيجةنيويورك

القاتلالدخانيالضبابحوادثأصبحتالعشرينالقرن

أفضلووسائلمتشددةانبعاثمعاييرلتطبيقنتيجة،نادرة

للمراقبة.

بالمحاصيلبليغاضرراالهواءتلوثيسبب.الزراعة

ثقيلةصناعاتبهاتوجدالتيالأقطارفىالحيوانيةوالثروة

العديدبجانبتنموأنلايمكنفالنباتات.مزدحمةوطرق

إلىتؤديأدخنةتنفثالسياراتلأنالبلاد،هذهطرقمن

والخضراواتبالفواكهيضرأنيمكنالهواءوتلوثموتها.

.الحبوبومحاصيل

السريعالتدهورإلىالهواءتلوثيؤدي.الأخرىالاثار

الجيريوالحجروالمطاطالخرسانيةوالموادللفلزات

نجدفمثلا.النايلونمنالمصنوعةالجواربوحتىوالسقوف

تبلىقدالأجواءملوثةمدينةفيالفولاذيةالمسطحاتأن

درجاتبهاتقلريفيةبمنطقةمقارنةمرة03بمقدارأسرع

الهواء.تلوث
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الهواءتلوثفيالئحكم

النابخصالهواءتلوثدرجةلخفضعديدةطرقهناك

ومحطاتوالمحروقاتوالأفرانالمصانعمثلالثابتةالمصادر

يركبأنلمصنعيمكنفمثلأ.الكهربائيةالقدرةإنتاج

كما.منهالمنبعثةالملوثاتكميةمنللحدمصممةمعدات

للوقود،حرقأوتصنيعطريقةاتباعإلىيتحولأنيمكن

الهواء.تلوثتقليلإلىتؤدي

أكثروقوداستخدامإلىالتحولللمصنعأيضاويمكن

استحدامالحالاتبعضفىالمصنععلىويجبنقاء.

.التلوثدرجةلخفضالإجراءاتهذهبع!

السيارأتعناضابخاالتلوثمكافحةتتطلب

ومكوناتالمحركاتتشغيلطريقةتغييروالشاحنات

.المركباتفيالتلوثمكافحةأجهزةوتركيبالوقود،

ألمجالاتهذهكلفىوالمصافيالمصانعأصحابيعمل

ذلكإلىإضافة.التلوثلمكافحةالملائمةالوسائللإيجاد

تعملبديلةمحركاتلتطويرجاريةدراسةهنالك

للطاقةأحرىمصادرأووالبحارالطبيعيوالغازبالكهرباء

أغوميةاالحكوماتوتقومالهواء.تلوثدرجةلخفض

معاييرووضعقوانهبلمحاقرارمتزايد،نحوعلى،والمحلية

المعلوماتونشرلماصدارتقومإذ؟التلوثلمكافحةخاصة

تفئكمالمحاربتها.المتاحةالفميةوالطرقالملوثاتاثارعن

هواءإيجادأجلمنالهواءجودةبمعاييرتعرفأهدافا

هذهتحققالتيالمكافحةإجراءاتتعرضذلكوبعد.نقي

ضدمباشرةإجراءاتتتخذقدفالحكومات.الأهداف

للقوانين.امتثالهمعدمحالةفىالجوتلوثفيالمتسببين

التسر!لاحتبارالمصانعفييستحدمالكربونأكسيدلأولمكشاف

الكرلولىأكسيدأولولغارالعاز.بهايوجدالتيالخزاناتمن

.سامغازلكمهالصناعاتفيعديدةاستحدامات

التىالانبعاثمواعفاتالمكافحةإجراءاتتشمل

ومصادرالمصانعمنالمنبعثةالتلوثكميةفيتتحكم

مواصفاتأيضاالحكوماتوتضع.الأخرىالتلوث

فينجد،الموأصفاتهذهمعوللتوافق.للسياراتألانبعاث

تزودأنيجبالجديدةالسياراتأنالأقطار،منعديد

.الحفازةبالمحولاتتعرفمكافحةبأجهزة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البنرينمحركاصسيارةالىالأور

الحفازالمحولالدحاليا!كمبا!االمحمىاسيتاتأتير

المطارا!ذرياا!بارااليئىالتلوت

الحمضيالمطهرالححريالعحمأغولادواالحديد

الهبابأنجلوسلوسالدحان

الكيميائىرمزه،فلزيشبهكيميافماعنصرالدلوريوم

عادةالنقيالتلوريومعنصرعلىالحصولويمكن)ء+(.

هذايوجدماوغالبا.النحاستنقيةمنثانويكناج

والذهبكالنحاسفلزاتمعمتحذاالصبيعةافىالعنصر

سبائكصنعفىمهموهو.والفضةوالزئبرتوالرصاص

الموصلاتأشباهعلىتجرىالتىالأبحاثوفىمعيمة،

لمعالجةومميطكعنصرالتلوريومويستحدم.الكهرلائية

أيضايستخدمكما.النفطتكريرفيوحفازالمطاط

الذريوالعدد)السيراميك(.والخزفالزجاجلتلوين

وينصهر.0627.1الذريوالوزن،52التلوريوملعنصر

ويغلي،م8.9445درجةعندللتلوريومالبلوريالشكل

عامالتلوريومعنصراكتشفوقد.م9894،!درجةعند

مدحنةمنالملوتةالمواديزيلالحفازالبلاتينمادةتلوثغسلجهاز

فيالمركبالحفازالمحوليشسهوهوالحو.فيانتشارهاقبلصاعية

.السيارة



فونمولرفرانزالنمساويالكيميائيأم782

ين.يخنشتارا

)أنواعالغذائيةالإضافاتانظر:.الطعامللولن

(.المضافات

وأ،النباتيحمىالذياللونتغيرالوقائىالدلودن

الوقائيالتلوينمنأشمكالعدةوهناك،أعدائهمنالحيوان

يبعدهم.أوالأعداءيخدعالذي

الحيوانأو،النباتولوننمطفيهيأتلف.السريالتلوين

كثيرتتلونفمثلأ.اكتشافهفيهايصعبلدرجةمحيطهمع

تعيع!التيوالثدساتوالطيور،،والزواحف،الحشراتمن

نباتاتوتبدو.الرمالملونمتطابقنحوعلىالصحراءفي

أرانبوتكتسي،حجارةكأنهاالحجريةإفريقياجنوب

أثناءرماديشعربأغطةعرسابنوحيوانالثلجيالحذاء

الشتاء.شهورأثناءبيضاءوأغطة،الدافئةالشهور

إلىالحيوانجسممنجزءفيهيبرز.التمزيقيالتلوين

الشكليكونلاحتىالأخرىالاجزاءمنأكثر،الخارج

ح!ال!ء*!!س*كا+!ير!!؟!!كبر3يهج!ك!2برجحكلقيبر!!يصيركا!؟!!؟

الأالثلوج)حجلالترمجانطائريجعلىالسريالتلوين

الثلجي.محيطهه

فييندمجلبي(

917الوقائىاللالوين

يعيشطائروهو-مثلأفالكلديرواضحا.للجسمالحقيقى

البارزةالخطوطمننمطله-الشماليةأمريكاحقولفى

عدوأيفإنولذاسوداء.خطوطتقطعهاوالبيضاء،البنية

يستطيعلاوقداسممرةإلىضاربةكتلعدةيرىإليهينظر

الطائر.شكلتمييز

وفيه،الوقائيالتلوينمنشكلهو.التنكريالتلوين

آخر.حيوانأوبنباتكبيراتشابهاالحيوانأوالنباتيتشابه

منالأعزلالحيوانيتشكلعندماالاتيسيالتنكرويحدث

وأ،كريهحيوانبشكل،معينعدوضدالدفاعوسائل

الأمريكيةالحورلفراشةفمثلاالعدو.لذلكبالنسبةخطر

تصيبالتيالملكيةالفراشةلونبتشكيلشبيهلونيشكل

أكلتها.إذابالمرضالطيور

التلوينهوالوقائيالتلوينمنآخرشكلوثمة

مثل،الألوانالمتألقةالحشراتمنعددوهناك.التحذيري

لاسع.أوكريهمذاقلها،الطخانةوالنحلةالخنفساء،

السابقةتجربتهعلىبناءمفترسأيالتحذيريلونهاويحذر

خوفا.عنهافيبتعد،الحشراتتلكمع

بقدرتهأعدائهبتدكيرالأمريكيالظرباديحمىالتحذيريالتلوين

الرائحة.نقبسائلرشهمعلى

3!3ء!،!ا

اليسار.علىالطخانةللنحلةتمامامشابهةتبدواليمينعلىالحشرةمثلامنفر.أومخيصبآخر،الدفاعوسائلمنأعزل،حيوانيتشبهالباتيسىالتنكر

!7و73
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فقد،السنينآلافمدىعلىالوقائيالتلوينتطوروقد

أما.وتكاثرتباللونمحتميةوحيوانات،نباتاتعاشت

هذهوتسمى،انقرضتفقد،محميةتكنلمالتيتلك

الطبيعي.الانتخابالعملية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المراشةالحيوادالأسماك

المفلطعئرالطاالميئيالتمكر

تلينهرمنبععلىتوجدتليشلالات.شلالاتثلي،

تنئالانحدارشديدةوهىبأمشراليا.كوينزلاندشسمالفي

فىوتهطلم2؟ء..علىتزيدالتىالصيفيةالأمطارعن

هذهارتفاعويبلغ.ومارسنوفمبرشهريمابينالفترة

تنتجهاالتيالكهربائيةالقدرةوتمد.م.5288الشلالات

إكمالتموقد.وتاونزفيلكايرنسمدنالشلالاتهذه

فىالنهرمجرىاتجاه!ىاك!6تبعدالتىالطاقةمحطات

.م9591عامكارييا

الحلاياتتدفالكبد،تصيبمرضيةحالةالكيدثللف

تحلحيثبمالنسئالضامنموفيإفراطإلىوتؤديالحشوية

تسمىالندباتمنبأغلفةمحاطةالخلايامنمجموعات

اللإسفنجيةالكبدأنسجةمحل،المجددةبالعقيدات

علىقادرغيربالتليفالمريضالكبديصبحوقد.الطيعية

الموادوإزالةالبروتيناتكتصنيع،الحيويةالوظائفأداء

سريانتوقف!قدالمصابةالأنسجةأن.كماالدممنالضارة

التى،الدمويةوعيةالأفىالضغطزيادةإلىيؤديمماالدم

ويؤدي.داخلينزفذلكعنينتجوقدالكبد،تخدم

البطن.داخلالسوائلتراكمإلىأيضاالدمسريانوقف

وعدمبالضعفالكبدتليفمرضىمنالعديديصاب

هناكبينما،الوفاةإلىالمتقدمةالحالاتوتؤديالتركيز.

ملحوظة.أعراضأيةتسببلاالتيالحالاتبعض

كثرةتؤديوقدالكبد،يصيبضررمنينئالتليف

مثلإلىالكبدالتهابأوالكحوليةالمشروباتاستخدام

كيميائيةموادأبخرةاستنشادتىيؤديالضرر.كذلكذلك

تكونوبعدالكبد.تليفإلىالكربونكلوريدكرالغمعينة

ويمكن.أسفنجيتهيسترجعأنللكبديمكنلاالندبات

السليمالغذاءطريقعنالتليفحالاتبعضفيالتحكم

.الكحولياتبتجنبوكذا

اللزاجأيضاويسمى.وراثىمرضالكدسيالثليف

إفرازأتبهالإصابةعند،الخاطيةالغددتفرز.الخاطى

مالحاعرقاالعرقيةالغددتفرز،كماطبيعيةغيرلزجةغليظة

يزداد،بتلفالهضميوالجهازالر"لتانوتصاب.طبيعيغير

إفريقيا،فيمعروفغيرالمرضهذاأنوبما.الأيامبمرور

أصولالىتنتميالتيالأسرفىمحصورايكونيكادفإنه

أوسطية.شرقأوأوروبية

الشاذ)الجين(المورثام989عامفيالباحثونحدد

علىالمورثهذاويوجد،الكيسيالتليفيسببالذي

منزوجا23منزوجوهوالسالغ)الكروموزوم(الصبغي

الشخصويكون.الإنسانخلايافىالموجودةالصبغيات

هذاعلىالكيسيالتليفصبغياتمنصبغيانلديهالذي

طبيعيةمورثةيحملونالذينويسمى.بالمرضمصائاالزوج

المرصحاملىالكيسىالتليف!مورثاتمنواحدةومورثة

أبواهطفلوراثةواحتمال.بالمرضمصابينيكونونولا

.حالاتأربعكلفيواحدهيللمرضحاملان

منويعانون،وزنهمالمرضبهذاالمصابونويفقد

%ا.قرابةويصابالصدر.وخمجاتالمستمر،السعال

بانسدادبالمرضالمصابين،الولادةحديثىالأطفالمن

ويستطع.عاجلةجراحةيتطلبالعقيالعلوصيسمى

الملحيختبرالذيالعرقباختبارالمرضتشخيصالأطباء

.العرقفىالزائد

لأن،التغذيةسوءمنالكيسىبالتليفالمصابونيعاني

الطبيعىالانسيابيمنعمماالبنكرياسقناةتسدالخاطيةالمادة

تفتيتعلىتعملالتي،الهاضمة)الإنزيمات(للخمائر

الرثمينفىالهواءمنافذتسدكماالأمعاء.داخلالطعام

السريعة.للعدوىعرضةوتصبحان

يموتونمضىفيماالكيسىالتليفمرضضحاياوكان

حتىالحياةقيدعلىالبقاءفرصةفإناليومأما.طفولتهمفي

الحدشةالعلاجوسائلوتهدف.7%هإلىتصلالبلوغسى

،الإمكانقدرنظيفةالرثينفىالهواءمنافذجعلإلى

إجراءاتاتخاذويمكن.الطيعيالعلاجوسائلبامشخدام

منللتقليلعلاجها،أوالصدر،خمجاتضدوقائية

ثمانينياتمنذبالإمكانوأصبح.الرئةيصيبالذيالضرر

الكبار،الأطفاللبعضوالرئةالقلبزراعةالعشرينالقرن

بالغ.بضرررئاتهمالمصمابة،البالغينوالشباب

كما-دديهوالإوز،بالبطالصلةقريبمائيطائرالثم

مقاوموريشطويلوعنقمفلطحمنقار-والإوزالبطلدى

وأقدامقصاروسيقانوذيلمدببةطويلةوأجنحةللبلل

حجماأكبرالتمغالبيةولكن،وتراتذاتأومكففة

الإوز.أوالبطمنبكثيرعنقاوأطول

إفريقياقارتيماعداالقاراتكلفيالتمويعشمق

فىأساساالطورتلكوتعيمش.المتجمدةالجنوبيةوالقارة

منأقدامهاوتمكنهابارد،أومعتدلجوذاتمناطق

علىجيدةبصورةأيضاتسيرولكنهاجيداالسباحة
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رقيقةسواء،الأصواتمنالعديدالتميصدر.الأرض

ريشالتمغالبيةولدي،البوقكصوتعاليةأوكالصفير

والصغارالقلمالأنثىوتسمىالكبالذكرويسمى.أبيض

التم.فراخأوالتميمات

فيمنهاأربعة،التممنأنواعسبعةتوجد.الأنواع

الجنوبي.الكرةنصففيوالباقيالشمالىالكرةنصف

التمبينماالشمالىالتمجسمكلالأبيضالريع!ويغطي

السوداء.أللألوانبعضالأقلعلىيهالجنوجم!

شيوعا،الشماليالتمأنواعأكثرالأخرسالتمويعد

وآسياأوروباقارقيمنالشماليةالأجزاءالأصليوموطنه

المنبشرةالحيوانوحدائقالمتنزهاتفيكذلكيعيع!ولكنه

منهدوءاأكثرالتممنالنوعوهذا.العالمأنحاءجميعفي

منقارذووهو.الغضبعندعالئافحيحايصدرولكنهغيره

التمأنواعبينما،قاعدتهعندسوداءعقدةبهاللونبرتقالي

ويعشح!سود.مناقيرذاتكلهاالأخرىالثلاثةالشمالى

الباردةالتندرامناطقفىبيويكتميشملالذيالصفارالتم

الشمالية،وأمريكاوأوروباآسياقاراتشماليفيالجرداء

الزماروالتمالاسيويالأوروبيالشهاقالتميعيشبينما

أكبرهوالزماروالتمدفئا.أكثرمناطقفىالشمالىالأمريكي

كجم.أ2حوالىالبالغالذكريزنحيثحجماالتمأنواع

تمثلأدناهوالصور.والكتابوالرسامينللموسيقيينإلهاممصدرجمالهكانولقدححما،الطيورأكبرمنأسهرعمبرشاقةويطيريشحالتم

السبعة.التمأنواعمنأربعة

موطنهالأسودالعنقذوالتم

طولويصلالجنوبيةأمريكاقارة

أسم.14حسمه

المشاطقموطنهالأخرسالتم

وآممياأوروباقارتيمنالمعتدلة

ألمبم.05جسمهطولويصل

قارةموطنهالأسوداقي

طولويصلأستراليا

سم.ا..جسمه
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اصاتاتااضناوأ-ا!ويلاعمقهايستحدر،الرشيقةالمائيةالطيورم!اقي

صوأ!علىتوجداتالأحسما!اكدا!كويأكلاياء،اتحصالموحودة

العتساطئ.

الأسودالتمفهيالجنوبيالتممنالثلاثةأد!نواعأما

الأمريكيكوسكوروباوتمالأسودالعنقذووالتم

أجنحةوأطرافأسودريشالأسودالتمولدى.الجنوبي

أبيضالأسودالعنة!ذووالتم.اللونأحمرومنقارهبيضاء

وذكوسكوروباوتمالأسسودين،والرأسالعنقماعداالريع!

حجماالتمأصغروهوسوداء،أجنحةوأطرافأبيضريش

صجم.5.3منبقليلأكثرالأنثىتزنحيث

جانبىعلىالتمأنواعأغلبيعش!.العادات

البحيراتإلىترح!!ث!،أصيفافيوالبركالمستنقعات

بالنباتاتأساساالتمويتعذىالشتاء.فيوالخلجانالكبيرة

إلىالوصولمنالطويلعنقهويمكنهالماء،تحتتنموالتى

كما،البطإليهايصلأنيم!شلاأعماقفيالأعشاب

ماونادرا،المائيةأماكنهجانبيعلىالناميبالعشبيتغذى

البرية.الحقولفىبالحبوبيتغذى

أعوامثلاثةأوعامينعمرعندالتزاوجفيالتميبدأ

طيلةالزوجانيفترقولا.عاليةأصواتذلكوتصاحب

05منأكثرالأسرفيالتمأنواعبعضوتعيشحياتهما.

عاما.

بخاءفيالأخرىأسباتيةا:الموادالأعشابالتمويستعم!!

إلىأربعمابينعادةالأنثىتضعحيثالضخمةأعشاشه

انواعغالبيةفيالأنثىوتحضن،اللونمبيفمةبيضاتست

يشاركحيثالأصمودالتمحالةفىإلاوحدها،البيضرالتم

03البيفرحضنويستمر،البيضحضانةفيالأنثىالذكر

التميهاجمالفترةتلكوخلال،يفقسحتىيوما35-

مصدريكونآخرشيءأيأووالناسوالكلابالثعالب

بيضه.علىخطر

عندمبيضرماديبزغبمغطاةالتمصغارتكون

يمكنهاالذيالطيرانريع!لهاماينموسرعانول!شفقسها،

يركبماوكثيراأسبوعا.41-7عمرفىالطيرانمن

قويةأسريةصلاتالتمولدىآبائها،ظهورعلىاصغارا

.التزاوجعمرحتىآبائهامعا!همغاراتستمرقدحيث

الكيمياء،المصطبفيهذايسريالشكللمحيالدمماوو

فيالبلوريةالبنياتفييوجدالذيالدقيقالتشابهعلي

فيالبنيويالتشابههذايحدثعامةوبصفة.الختلفةالمواد

شبمثل،المتشابهةالكيميائيةاصيغاذاتالمركبات

كانوربما.الشبحجرانظر:.والبوتاسيومالأمونيوم

بنياتتكونالموادأنإلىراجعااصشكلافىالتماثلظهور

وغيرهاالأيونيةالأحجامفىالتشابهبسببمتشابهةجزشية

احوامل.امن

التماثيلمنمجموعةالرخاميلأإلجينتماثيل

)المركزالأكروبولسلتزيينالمستحدمتالقديمةأليونانية

إلجين،السيدجمعهاوقدأثينا.فىوالسحكري(الدينى

ام408و2018عامىبينإسطنبوللدىبريطانياسفير

الرخاميةالتماثيلهذهأغلبوكانت.اسمهعلىفسميت

البارثينون.منأجزاء

وهوالأفريزمنلوحا56الرخاميةإلجينتماثيلتضم

تحتويكماالمعبد.بقمةيحيطنقوشذوأفقىشريط

المبنىواجهةمثلثفىموجودةكانتتماثيلعلىالمجموعة

الشكل.مربعةالأفريزتصافيحوهوالميتوبمنلوحااوه

شكلعلىعموداتضمالمجموعةفإن،ذلكإلىوبالإضافة

الأكروبولس.معابدأحدالإيريكثيوممعبدمنلامرأةتمثال

عامإلجينللوردالتركيةالحكومةسمحتوقد

منجزءاكانتالتياليونانمنالتماثيلبنقلام108

عاميبنإنجلتراإلىسفنعلىفنقلها،التركيةالإمبراطورية

.ام812و3018

إلجينمنالتماثيلهذهالبريطانيةالحكومةاشترتوقد

ماحيق،البريطانيالمتحففيلتعرضهاام،816عام

.اليومإلىمعروضةتزال

الأكروبولس.:أيضاانظر

جسمهومقدمة،بنيفراءذوجداصغيرحيوانالتمار

كجم4الأنثىوتزن.سم6.بعضهاطولويبلغبيضاء
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الجزرمنعددفيالتمارويعيم!تقريبا.كجم6والذكر

إلىلأسترالياالغربىالساحلعلىأبرلهسمنالساحلية

الرئيسيالبرفيأيضاويعيعشأستراليا.جنوبالكنغرجزيرة

الخفيفة.والأشمجارالغاباتمنطقةفيالمجاور

المتأخر.الغرسباسمتعرفتوالدخاصيةوللتمار

منقصيرةمدةبعدتزاوجتإذاالأنثىأنمعناهوهذا

فترةفىيظلالتزاوجلهذانتيجةالمتكونالجنينفإنولادتها

خرجأوالكيسبداخلالموجودالصغيرماتفإذامبكر.نمو

النموفىيستمر،يسمىكما،الجرثومةكيسأوالجنينفإن

تحملعلىبمقدرتهالتمارويتميز.العاديةبالطريقةويولد

فترةأطولوهيشهرا،أأإلىتصللمدةالجرثومةكيس

.ثديحيوانلأي

التدريبمنضربالأيسومتريةالتمارين

حركةتكونوقدالحركةمناليسيرإلايتطلبلاالرياضي

الفردعلىينبغيالأيسومترية،ممارسةيمكنوحتى.خفية

وأمنضدةأوكحائطثابتجسمنحوبنفسهيضغطأن

تقصيرأوبتقليصكفيلةالحركةوهذهاخر.ثابتشيءأي

الجسمالمشدودةالعضلاتحركتماوإذا.العضلات

التمارينعلىالفردداوموإذامتواترا.التمرينيسمىالمتعاوم

عضلاتهبتقويةكفيلفهذايوميادقائقلفترةالأيسومترية

سلامتها.علىوالمحافظة

تهابريئتتماثالمادةتجعلالتيالقوةهوالثماسك

تتمتعالتيالتجاذبلخاصيةنتيجةالتماسكويحدثمعا.

وينخفضبعضها.نحووالجزيئاتالذراتكلبها

بينالمسافةازدادتكلماكبيرةدرجةإلىالتجاذب

فيماالصلبةالموادفيذروتهالتماسكويبيئ.المادةجزيئات

هذهفيهافتنخفضالسوائلأما.قليلةشاذةحالاتعدا

الغازاتأما.الصلبةبالموادماقورنتإذانسبياالحاصية

انخفاضا.أكثرالتماسكدرجةفيهافتكون

وذلكجهدبمإلى،جزءينإلىمادةأيفصليحتاج

هذاعلىويطلقبها،تتمتعالتيالتماسكخاصيةعلىبناء

يألفصلالمطلوبوالجهد.التماسكشغلاسمالجهد

سطحينلأنذلك؟السطحيتوترهاضعفيعادلمادة

السطحي.التوترانظر:نشا.قدجديدين

بالمادةالخاصةالشدمقاومةيحسبواأنالعلماءبمقدور

المحسوبةالمقاومةوهذه.التماسكشغلمقدارماعلمواإذا

الصلبةالموادمنكثيراتكسرأنويمكنجدا،مرتفعة

الشقوقإلىيعودذلكأنالعلماءويعتقد.نسبيةبسهولة

نأيمكنالتيالأخرىالعيوبوبعض،الدقيقةالسطحية

الأليافأننجد،المثالسبيلفعلى.الصلبةالموادفىتكون

الساعاتخلالالتكسرلمقاومةعاليةخاصيةلهاالزجاجية

بعضعليهاتطرأأنيلبثلالكنهصنعها،منالأولى

ثمومن،للعيانبسهولةتظهرلاقدالتيالدقيقةالشقوق

فيالشدمقاومةمدىقياساليسيرمنوليسمتانتها.تفقد

مننوعأياستخدامعندتسيلالجزيئاتلأن،السوائل

.القوة

الجزيء.،الالتصاق:أيضانظرا

8؟م(.64-8؟23160؟هـ،-؟ا09)تمامأبو

العصرفيالشعراءأعلاممن،الطائىأوسبنحبيب

نصرانياوكان،تدرساسمهوالدهإنوقيل.العباسي

أنهوالصوابطيء.لقبيلةوانتمىبأوسوتسمىفأسلم

بلادفيحورانقرىإحدىبجاسمولد،عربيةأصولمن

اختلف.كم04الجنوبإلىدمشقعنتبعدوهي،الشام

فياختلفكماأهـ.09نحوأهـأو72فقيلولادتهفي

نشاةبالشامنشأهـ.231هـو228بينوفاتهتاريخ

إلىانتقلثم،دمشقفيثيابحائكعندفاشتغل،فقيرة

الماءالناسيسقىوكانمصر،إلىبعدهاورحلحمص،

الأدبمجال!سعلىوتردد،العاصبنعمروجامعفي

والعلوموالعربيةالدينيةعصرهعلومعلىواطلع،والعلم

ذلكعلىوساعده،وحكمةوفلسفةمنطقمنالمترجمة

فىبالموصلوتوفي.تفكيرهوحصافةذاكرتهوقوةذكاؤه

.العراق

يزلولمحياتهمنمبكرةفترةفىالشعرتمامأبونظم

ومدحمصر،منالشامإلىفعاد،ذكرهنبهحتىيجوده

هناكوالتقىحمصإلىتوجهثمفيها،والعظماءالقادة

الوزراءومدحالعراقإلىتوجهثم.البحتريبالشاعر

لمولكنهالمأمونفمدحالخلفاء،أبوابإلىفأوصلوه

علىوقدمهبشعرهاعجبالذيبالمعتصماتصالهبهيتصل

ولعل،قصائدهمنبالكثيرفمدح!الشعراء.منغيره

الكبيرةالشهرةذاتعموريةفتحفيقصيدتهأبرزها

ومطلعها:

الكتبمنأنباغأصدقالسيف

واللعبالجذبينالحدحدهفي

بريدعلىعينهومدحهوهببنبالحسناتصلولما

ودفنالمنيةوافتهوقد.سنتيننحوهناكوبقى،الموصل

منرثاهمنجملةفيورثاهوهببنالحسنوبكاه.هناك

فيه:يقولالذيوهوالشعراء،

الشعراءبخاتمالقريضفجع

الطائيحبيبروضتهاوغدير

حفرةفيفتجاورامعاماتا

الأحياءفىقبلكاناوكذاك
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ذكيا،البديهةحاضربالأسفار،ولوعاتمامأبوكان

41يحفظكانأنهعنهروي،الثقافةواسع،الذاكرةقوي

كلجففيه،مراتعدةطبعشعرديوانله.أرجوزةألف

وعتابوحكمووصفواعتذارورثاءمدحمنالشعرفنون

،شروحعدةوشعرحوهجاء،وزهدووعظوفخروغزل

وأكثر.التبريزيللخطيبالناسأيديممابينالذيأشهرها

ثلتىالفنانهذانيستغرقحيثوالرثاء،المدحفىشعره

لم".نواحةمداحةتمام"أبو:عنهقيلولذا،ديوانه

فقد،أسفبالتأعنيعربىشاعرأولتمامأبوويعد

فيالشعريالتراتقصائدأجملمنمختاراتجمع

وفيه.منهوالأطولالأولالبابباسمالحماسةسماهكتاب

والنسيب،،والأدب،والمراثى،الحماسة:أبوابعشرة

لسير،وا،والصفات،والمديح،لأضيافواوالهجاء،

الحماسةولكتابالنساء.ومذمة،والملح،والنعاس

حسنعلىيدلوال!ضابأكثر،وشروحكثيرةمعارضات

بعضعنهقالحتىبالشعر،الحصيفوعلمهتمامأبيذوق

ممظوماته!لم.فىمنهأشعرمختاراتهفيتمامأبا"!إنالنقاد:

الشعر.انظر:

الصغرىالحماسةتسمىأخرىحمامةتمامولأبي

أنهغير،السابقانالكتابانإليناوصلوقد.الوحنت!ياتأو

الأكبرالقبائليالاختيارمثل:كتبهإليناتصللم

إليهوينمسبالشعراء.وفحول،القبائلوأشعاروالأصغر،

الامديخصهوقد،والأخطلجريرنقائضكتاب

بينالموازنةسماهنقديبكتابالبحتريوصنوه

والبحتريالصنعةمذهبممثلفيهتمامأباجعل،الطائيين

الطبع.مذهبممثل

مذهبصاحببأنهعصرهشعراءعنتمامأبوويمتاز

التيالبعيدةالمعانىفيالغوصعلىيقومالشعر،فيجديد

والمسطقالفلسفةعلىوالاعتماد،الذهنبإعمالإلالاتدرك

التشبيهاتمنصوراوإلباسهاالأفكارعرضفي

أ!شعةاعلىتمامأبيفنويقوم.والكناياتوالامشعارات

الألفاظمنيكثركمامنهايكثرتراهفلهذأ.البديعية

مماجعلوحرارتها،العاطفةبقوةيمتازشعرهأنإلا،الغريبة

ودنواسموايتفاوتشعرهأنغير.النفوسإلىمحبباشعره

منخيرتمامأبيجيدلملم:يقولأنالبحتريبتلميذهحدامما

دراساتنشأتوقد".رديئهمنخيرورديئي،جيدي

مذهبهأوشعرهأغراضفيتمامأبيفنتناولتكثيرة

تبلورتالتيالنقديةالحركةفىأومؤلفاتهفيأوالأدبي

يشارأوتحصىأنمنعدذاأكثرالمشهورةوقصائده.حوله

:السيارةأبياتهومنإليها.

الغنىمنالكريمعطللاتنكري

العالىللمكانحربفالسيل

قوله:كذلك

دونهمنلهضربيلاتبهروا

والاسالندىفىشرودامثلا

لنورهالأقلضربقدفالله

والنبراسالمشكاةمنمثلا

وقوله:

الحسودمضضعلىاعر

قاتلهعبركفإن

لعضهاتاكلفالثار

تاكلهماتجدلمإن

وقوله:

مواقعاالنساءمنالرجالأحلى

خدودابهنأشبههمكانمن

الماضية:عشقهأياميصوروقوله

طولهايشيكادوصلأعوام

أيامفكأنهاالنوىذكر

أردفتهجرأيامانبرتثم

أعوامفكأنهاأسىبجوى

وأهلهاالسنونتلكالقضتثم

أحلاموكأنهمفكأنها

قوله:وكدلك

كأنماالحتوفإلىمسترسلين

أرحاموبينهمالحتوفبين

مالهامخدراتموتآساد

آجاموالقناالصوارمإلا

القاسم.أبوالبجلى،ان!:محمد.بنتمام

اي!ق!م)ألوادالتشكيليالتصويرانظر:.ألوانالتميرا،

.(الملودة

اسمها.ماليوسطفيصغيرةتجاريةمدينةوو

التجاريةالمدنأغنىمنواحدةكانتكتو.تومبوالرسمي

الثالثالقرنينبين،الإسلاميللتعليمومركزاإفريقيافي

سكانهاعدديبلغ.الميلاديينعشروالعسادسععثمر

،الميلاديعشرالحاديالقرنبدايةفىتمبكتوتأسست

بعدعلىالكبرىللصحراءالجنوبىالطرفمنبالقربتقع

ملتقىبأنهاتمبكتواشتهرتالنيجر.نهرمنتقريباكما3

تبادليتمكانففيها(بمخفيفطويل)زورقوالكنوالإبل

ومراعيغاباتبمنتجاتإفريقياشماليمنالقادمةالبضائع

إفريقياشمالىمنالقادمةالإبلقوافلكانتإفريقيا.غربي

الذيالأصفروالنحاس،والصوف،والقماشالمب!تحمل
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المعدنيةوالصناعاتوالتينوالتمور،كنقود،يستخدمكان

الكولاوجوزالعاجفيتمبكتوتجاروتعاملتمبكتو.إلى

.الجنوبمنوجميعها-والرقيق

والسادسعشرالخامصرالقرنينخلالتمبكتوكانت

الإسلامية،الثقافةحواضرمنحاضرةالميلاديينعشر

العباسأبيمثل،والمؤرخينالعلماءمنكثيرمنهاوخرج

أبوالتنبكتي،انظر:.التنبكتيكعتومحمودالتنبكتي

كعت.محمود،التنبكتى،العباس

القوىوتغيرتموقعها،بسببللهجومتمبكتوتعرضت

عليهالمسيطرتفقد،عديدةمراتعليهاالمسيطرة

طريج،وبدو،صنغيوإمبراطورية،ماليإمبراطورية

عامفرنساذلكوبعدطوكولور،وإمبراطورية،امغربوا

عشرالسابعالقرنومنذ.أم069عامحتى3918

وانهارسكانيا،واضمحلتتمبكتوأهميةقلت،الميلادي

نصفهادفنأووالطوبالطينمنالمكونةمبانيهامنكثير

الملحمناجممنالإبلقوافلقدومأنإلا.الرمالتحت

مهما.حدثالايزالالشمالية

تمبكتو.جوامعانظر:.مساجدتمبكتو،

وستمنستر.عنلندنمدينةفصلتبوابةيارقميل

عندموقعهفيالانبارلتمبلالتذكاريالنصبويوجد

فييخطالم!زيارةوعند.فليتوستراندتقاروشارعي

بالدخولالإذنالملكيطلب،بالولايةالخاصةالمناسبات

ولمجدمقديما.متبعةكانتالتيالعاداتحمسبوذلكإليها،

سيفالمناسبةتلكفيالملكإلى،لندنبلديةرئيساللورد،

جاعلاالبلديةرئيسإلىالسيفالملكيعيدثم.الولايةتلك

بوابةشيدتوقد.المدينةتلكفيحمايتهعنمسؤولأإياه

.الميلاديعشرالثانيالقرنأوأئلمنذالموقعذلكفي

أمريكيةممثلة(.-ام)289شدرلى،تمبل

القرنمنالثلاثينياتفيالأطفالأفلامبتمثيلاشتهرت

،سنواتثلاثابنةوهيالأولفيلمهافيظهرت.العشرين

اسمه:فيلمفىام349عامفيسينمائيةنجمةأصبحتثم

فيفيلما25فىتمبلشيرلياشترتحطوقد.وابتهجقف

من:كلاالأفلامهذهوتضمنت،القرنهذامنالثلاثينيات

الصغيرةالثائرةام(،)349الصغيرةماركرالآنسة

مراهقةأدوارأدتوقدأم(.)136الغمازاتأم(،)359

تكنلمالأفلامهذهأنإلا،القرنهذامنالأربعينياتفي

السابقة.كنظيراتهامشهورة

،ام49!عامفيالتمثيلعنتمبلشيرليتقاعدت

الرئيسعينهاوقد،أم059عامبلاكتشارلزوتزوجت

الولاياتمندوبةأم969عامنيكسونريتشاردالأمريكي

الرئيساختارهاثم.المتحدةللأمالعامةالجمعيةفيالمتحدة

المتحدةللولاياتسفيرةفوردآر.جيرالدالأمريكي

المراسمرئيسةأصبحتثمغانا.إلىالأمريكية

،7691عامالأمريكيةالخارجيةوزارةفي)البروتوكولات(

المنصب.ذلكتشغلامرأةأولكانتحيث،ام779

فيبكاليفورنيامونيكاسانتافيشميرليولدت

للولاياتسفيرةعينتوقد.الامريكيةالمتحدةالولايات

عام)السابقة(تشيكوسلوفاكياإلىالأمريكيةالمتحدة

.ام989

نباتاتدعدةشائعاسمالتمبدويدئبات.الدمبلويد،

النباتاتهذهتنمو.الأمريكيةوالسهولالبراريفيتنمو

ويقفالخريففصلفىالتمبلويدوتذبل.مدورةبرؤوس

وأالجافةالتمبلويدالرياحتحمل.الأرضمستوىعلىنموها

بذورهاتتناثرحيثوخفيفةكبيرةكراتشكلفىتقلبها

هذهالماشيةوأصحابالمزارعونيعد.الحركةتلكأثناء

الشائكةالأسلاكحظائرعلىتتجبملأنهاضارةالنباتات

المعروفةالتمبلويدنباتاتتتضمن.الصغيرةالأخاديدتملأأو

وقدالإوز.برجلالمعروفةوالقطيفةالروسيالحرض

إلىرو!ميامنلانتقالهنتيجةاسمهالروسىالحرضاكتعسب

وتعد.أم873عامللكتانبذرةبوصفهالمتحدةالولايات

النباتاتهذهتنموأيالحولياتمنالتمبلويدنباتاتجميع

واحد.عامخلالتموتالنفئثممرحلةإلىالبذرةمن

فن.،النحت:انظر.التمثال

بالولاياتنيويوركفىالمعالمأشومنالحريةتمثال

،النحاسمنالمصنوعالتمثالذلكوهو.الأمريكيةالمتحدة

.نيويوركميناءمدخلعندالحريةجزيرةعلىيشرفالذي

منويعتبرمشعلا.وتحملثوباترتديلامرأةتمثالوهو

التاريخ.فىبنيتالتيالتماثيلأضخم

شعبإلىفرنساشعبأهداهاهديةالحريةتمثال

بينالصداقةعنتعبيراام884سنةالمتحدةالولايات

الفرنسيونشقاسمهاالتيالحريةفكرةوعن،الشعبين

لإنجازبالمالفرنسيونمواطنونتبرعولقد.والأمريكيون

لبناءالأموالالمتحدةالولاياتفيالناسجمعكما،التمثال

فريدريكالفرنسيالنحاتوصمم.التمثالقاعدة

موقعه.واختار،التمثالبارتولديأوجمست

منالسياحإليهاتجذبالتيالمعالمأهممنالحريةتمثال

لاماالحريةتمثاليزورسنةكلوفي.العالمأنحاءمعظم

محطةمعالحريةتمثالويشكل.شخصمليونيعنيقل
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ى!الحريةحزيرةعلىمشصمايممص،المتحدةالولاياترمزالحريةتمثال

المتحدةأ!لاياتاإلىالحريةتمثالفرلساأهدت.ليويوركمدينةميماء

آ!داك.صداقتهامشاعرعنللتعبيرأم884سنة

الذي،الوطنيالحريةتمثالنصبإليسجزيرةفيالهجرة

وتحسينإصلاحوتم.الأمريكيةالوطنيةالمتنزهاتهيئةتديره

تمثاللنصبالمئويةالذكرىسنةأي،أم869!شةالتمثال

.المتحدةالولاياتفيالحرية

التمثيلوا!قدمود(بم)المؤدودالتلفازان!:.التمثيل

المسرحالعرية(بم)السبماالسينماصناعة،الصامت

(.)الممثلون

التسليةضروبمنضربالإدمائيالتمئدل

التمثيليعبر،الأساسوفي.البريطانيةالجزرفي،التقليدية

مثل،عادةالجنحكاياتمنحكايةقصةعنالإيمائي

وفىدمبتي.همبتىمثل،أطمالنشيدعنأوسندريلا

غيرالعنيفةالكوميديةالأجزاءتبقىالأحيانبعض

الحالهوكما،القصةبقيةعنيفصححينفي،منطوقة

التمثيلأنغير.الموسيقيةالكوميدياأوالمسرحيةفى

المهارةوأفعالوالغناء،،الرقصأيضايتضمنالإيمائي

اصشعوذة.امثل،الخاصة

القرونترحإلىتقاليدمن،الإيمائيالتمثيلنشأ

أهمكانت،الإيطاليةأرتديلكومدياففي،الوسطى

السيد.وكولمبين،،الخادم،هماليكوينهماشخصيتين

وقد.المهرجبنسينيللوبمساعدةيعملهاليكوينوكان

التىالترفيهيةالمسرحية)وهيالتهريجاتأصبحت

فيالرواجشديدة(الشخصياتتلكفيهاتظهركانت

ريتش،جونقامام717عاموفىعشر.الثامنالقرن

بإنتاج،مسرحىومخرجوراقص،مسرحصاح!وهو

نإلينكولنسمسرحفىا!لهرجالساحرمسرحية

مسرحيتهعلىمثيرةأجهزةريت!ث!أدخلوقد.فيلدس

التهريجية.

المهرجين،أكبريعدجريمالديجوزيفوكان

نكاتهجعلتإذ،ريتشجونتلتالتيالمهمةوالشخصية

التمثيلفيرئيسيةشخصيةالمهرجمنوشخصيتهوأغانيه

الإيمائي.

حكاياتأصبحتعشر،التاسعالقرنأواخروفى

وأصبحت،الإيمائيالتمثيلأنواعلختلفمسطلقاالج!

تقليدظهرثم.ثانويةشخصياتوالمهرجالخادمشخصيتا

المهرجوغطى)البطل(،العمدةالممثلدورالممثلةفيهأدت

على،الكوميديةالموسيقىصالةشمخصياتتضفيهالذي

بأدائهلينوداناشتهروقد.المهرجلمجركهالذيالمرحجو

نسائية)شخصياتالإيمائيالتمثيلسيداتدور

بعفعلىمقصورةالتهريجاتاستمرتوقد(.كوميدية

.لندنفيلايسيومومسرحالإقليميةالمسارح

يأخذالإيمائىالتمثيلبدأعشر،التاشعالقرننهايةوفي

عملإلىرئيسيةبصفةذلكويعزى،الحاليشكله

وبذلك.لندنفيلين،دراريمسرحفيهاريسأوغسطس

أعيادفيالتسليةضروبمنضرباالإيمائيالتمثيلأصبح

الميلاد.

ضربإلىالإيمائيالتمثيليشير،البلدانبعضوفي

التمثيلانظر:.الصامقالتمثيلاليوميسمىالتمثيلمن

الصامت.

.كلامبدونيتمالتمثيلأنوأعأحدالصامتالتمثدل

فيهايؤدي،كلماتفيهاتنطقلاقصيرةمسرحيةوهو

شاعوقد.الجسديةوالحركاتبالإيماءاتأدوارهمالممثلون

والعشرينعشرالثامنالقرنينبينفيماالصامتالتمثيلفن

الميلادلون.
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.الكلماتامشخدامدونبالإيماءاتالتمثيل!نالصامتالتمتل

بقدرته()أعلىمارسومارصيلالفرنسيالصامتالتمتيلفناناشتهر

.بمفردهكاملةقصيرةقصصأداءعلى

التمثيلمنمعيناقدراعامةبصفةالممثلونيستخدم

فقراتعلىينطويالمسرحياتمنفالكثير،الصامت

وأالذراعينبحركاتأفكارهعنالفنانفيهايعبر،صامتة

علىأيضئاالحديتالباليهفنينطويكما.الوجهأوالساقين

الراقصفيهايستخدممحضا،رقصاليمستفقرات

الساقين،غير،الجسمأجزاءببعضتعبيريةحركات

إلىالصامتالتمثيلمنقدراأيضاالأوبراوتستخدم

والرقص.الآلاتوموسيقىالغناءجانب

كانفقد،الصامتالتمثيلفنبدأمتىيعلمأحدلا

منالأولىالمراحلفيالشائعةالترفيهأشكالأحدالفنهذا

ذاتأقنعةيرتدونالممثلونفكان.الرومانيةالإمبراطورية

مختلفة.وجوهثلاثة

المسرحية.بمالرقص:أيضاانظر

الطعامالخلايابهاتحولالتيالطريقةالغذائيالتمثيل

والترميمالنموتحققالتيهيالويقةوهذه.حيةأنسجةإلى

الإنسانفيالغذائىالتمثيلعمليةوتبدأ.الحيةالكائناتفي

العمليةوهذه.صغيرةجزيئاتإلىالطعامالمعدةتفتتعندما

الطعامهذاالدممجرىيمتص.الهضمعمليةتسمى

الغذاءتمثيل!مثم،الجسمأجزاءكلإلىويحملهالمهضوم

إصلاحه.أوالجسمنموفيليستخدمالخلايابوساطةالمهضوم

الجهازبمالخلية،والتكثيفالامتصاعى:أيضاانظر

الهضمى.

تنتهجالتيالدولتمارسهنظامالئسييالثمئيل

لمجلسأعضاءلانتخابالغربيةالديمقراطيةالأشكال

مننصيبامسياسيحزبكلينالأنمنهوالقصد.تشريعي

مجملمننالهمامعيتناسبالتشريعيةالهيئةمقاعد

أيضايتيحوهو.ألانتخاباتفيبهاأدلىالتىالأصوات

للحصولالانتخاباتفيالاقليةأحزابلمرشحيفرصا

أساسية:مزاياثلاثالنسبيللتمثيلالمجلحه!.فيمقاعدعلى

منأكثرأوالتشريعيةالهيئةفيأعضاءثلاثةاختياريتم-ا

الاقتراعأوراقتحعسب2-.نفسهالوقتفيمنطقةكل

مننصيبهسياسيحزبكللإعطاءخاصةبطريقة

وهذه.نشيطينحزبينأكثرمنوجود3-.التصويت

هير.ونظامالقائمةنظاممنكلفىبهامعمولالعوامل

بمرشحيهقائمةسياسىحزبكليقدم.القائمةنظام

الاقتراعورقةعلىالناخبونويرمز،التشريعيةالهيئةلعضوية

فإذا.المرشحينأفرأدإلىوليس،يختارونهالذيالحزبإلى

الهيئةمقاعدعددمن%04ينال%،04حزبكمسب

انتخابيتممقعد001لملءحملةوفي.التشريعية

وإذا.الحزبمرشحيقائمةفيالأوائلمرشحاالأربعين

المرشحونيكعسب،الأصواتمن%02آخرحزبكمسب

الهيئةفيمقاعدالمرشحينقائمةفيالأوائلالعشرون

هولنداالنظامهذاتستخدمالتيالدولبينمن.التشريعية

وبلجيكا.

القابلالواحدالتصويتأو.كلاركهيرنظام

المرشحينالناخبونيعطيتعقيدا.أكثرنظاموهو.للتحويل

اختيارهمترتيبحعسبأرقاماالاقتراعورقةعلىالمدرجين

يضع،الاقتراعلأوراقالكليالعددتعدادوبعد.لهم

الحصة-رياضيةبويقة-الانتخاباتعنالمسؤولون

فالمرشحللفوز.الأصواتمنالأدنىالحدأوالانتخابية

الأولىللخياراتتؤهلهالتيالحصةعلىيحصملالذي

هذاعليهاحصلالتيالاقترأعاتكلتوزعثم.فوزهيعلن

اختارهمالذينالمرشحينعلى،الحصةعلىزيادةالمرشح

حصملالذيالمرشحاستبعادبعد،الثانيةالمرتبةفيالناخبون

هذاعليهاحصلالتيالاقتراعاتمنعددأدنىعلى

كانوإذا.الثانيةالمرتبةفيالمدرجينالمرشحينعلىالمرشح

المرتبةإلىالاقتراعيحول،انتخابهتمقدالثانيةمرلثئالرتبة

يحصلحتىالعمليةهذهتستمر.دواليكوهكذا،الثالثة

كللملءالانتخابيةالحصةعلىالمرشحينمنكافعدد

هيرتوماسالإنجليزيالمحامىالنظامهذافيفكرالمقاعد.

.أم029منذأيرلنداجمهوريةبهوتعملأم985عام

منإلهموتيصورمسرحيعرضالكئسيةالتمثيلية

هذهمثلالمصريينقدماءأدىوقد.وبعثهالقدماءآلهة
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بعدالطورهذاويبدأالحبمبو:أوالحبابوكطور-ا:وهىتمثيليةالإغريققدماءقدمكما،أوزيريسلإلههمالتمثيلية

الثمرةوتكون،أسابيع-45ويستغرقمباشرةالتلقيحيعنىالمصطهلحهذاأنغير.ديونيسوسلإلههممشابهة

أفقيةخطوطمعقشطيولونهاالشكلكرويةصغيرةيعتقدكماوبعثهوصلبه،المسيحمعاناةتصورالتيالتمثيلية

بيضاويةالثمرةوتكون:الكمريطور2-خضراء..النصارى

وأالخلالطور3-مر.وطعمهاأخضرولونهاالشكلمثلالأوروليةوالقرىالمدنسكانمنكثيرأدىوقد

النهائيوشكلهاحجمهاالطورهذافيأخ!رةاوتبلغالبسر:منتمكنهموكانت،الوسطىالقرونخلالالتمثيليةهذه

الخلالوطعم.بالحمرةمشوباأصبحأولونهااصفروقد.الأرضعلىالأخيرةالمسيحأيامتمتيلفيالمشاركة

3-همنالفترةهذهوتستمر،الحلاوةمنشيءمعقابضفياليومإلىتؤدىالتقليديةالكنسيةالتمثيليةزالتوما

يصبحعندماالاسمهذاويطلق:الرطبطور-4.أسابيعالنمسا،وغربيأ!انيا،أجنوبيفىالمدنمنكبيرعدد

علىألارتكازنقطةعنالبعيدأسسائباالمدببالنصفمدينةاليومتقدمهاكنسيةتمثيليةوأشعهروسويسرا.

علىرأسهعلىالمرتكزالآخرالنصفأمالحميا،أصشمراخاعامالتمثيليةهذهبدأتوقدألمانيا،صيأويرامر!ا

مرحلةفيكانكمايبقىفإنهالقمعبواسطةأصثممراخاتلكعنأبعدالذياللهلشكرعرضشكلفيام634

مثل،المرحلةهذهفيتستهلكالتمورمنوكثير.الخلالكلىالمدينةبهذهأضمثيليةاهذهوتؤدى.الطاعونشرالمدينة

هذهوتبدأوالطيار.والغروالسكريالخش!وأمأصبرحياونصفساعاتخمسلمدةعرضهاويستمر،سنواتعشر

طورنهايةمنأسابيعأربعةإلىأسموع!تبعدالمرحلة.ممثل008منأكثرفيهاويشترك،الساعة

ثمارنضجاطوأرمنطورآخرالتمر:طور5-.الخلال

ارطب.منالثانيالنصفينضجأنبعدوذدكا!-لتتمدد.إدميهمادةإضافةبدونجسمفيزيادةالثمدد

مرعلىالعربيةالجزيرة!ن!اةفي!ام!ورو!طتمروتنكمش،تسخنعندماواورافىالصلبةالأجساممعظم

يدلومما.طويلةأزمنةرئيسياغذاءالتص!ن!!ادصور،فتسخنعدماتتمددأيضاوالغازاتتبرد.عندما

سبحانهاللهاختيار،الصحيةو!ؤائدها!ذائيةقميتهسضغطلمنالتمدديمنعوعاءفيغارسضفلو.ثابتضغط

قال.ا!خرىا!طعمةدونمريمللسيدةطعاماإياهوتعالىءالغازلميزدإد.

جنيا!رطباعليكتساقطالنخلةبجذعإليكوهزي):تعالىأوذراتذبذباتتزيدلانهاالتمددالحرارةتسبب

.2!صجم!.الجزيئاتأوالذراتتبعدالذبذباتوبزيادة،المادةجزجات

فيالأهميةهذهوالسلامأ!ملاةاعليهاشنبيبينحصماالختلفةالموادتتمددأكبر.الحسمويصبحبعضعنبعضها

تمرلا)بيتوالسلامالصلاةعليهقولهمنهاسدةأحمادب.واحدةبدرجةحرارتثهاترفععندمامختلفةبمقادير

(.أهلهجياعفيهدرحةتحتالحديدتمددضعفيتمددمثلافالألومنيوم

نفسها.الحرارة

بمى**--7-خ!!3.الحرارة:أيضاان!

!-

إلاث!!إإالأفؤيو! "-ى*لمس55هـ

ءلأ3-7م!إأ،1لأ،*!ث!/.لأ::5!5هـ

لأ،لأ!هـهـهـ

الملولةالحريئاتحعلليالحرارةشس!كيصيو!شالرسمالتمدد.

!-لعضها.صوتشاعدسسرعةتهتزلالأحمر

ب!!

ورنهاويصل،تمرة017"حواليتححلأديمكرالتيالتمرعراجينغذاءوهي،الكربوهيدراتيةلالموادغنيةثمرةالتمر

فاقعةالتمورتكونوقدالسحيل.علىتحموأكجلوحراما،أإلى)التمر(الثمرةوتمرالتمر.نخيلتنئمنالهضمسهل

ال!تمحرة.علىتكولىعسدمادهحيةصمراءأوالإحمرارالتلقئوالإخصابعمليةبعدرئيسيةأطواربخمسة
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شوقي:أحمدالشاعروصفهكمافالتمر

والمغتربالمسافروزادالغنيوحلوىالفقيرطعام

دولفيوتقدم.بالطاقةالغنيةالفواكهمنالتموروتعتبر

كطقوالإلمملاميةالعربيةالدولوبعضالعربيةالخليج

الدولبعضفيوتقدم،الوجباتمعظمفيرئيسي

استهلاكه0لكن،الغذائيةالوجباتضمنكحلوىالأخرى

.المباركرمضانشهرفييزدادالإسلاميالعربىالعالمفي

عنتزيدالسكرياتمنعاليةنسبةعلىالتموروتحتوي

منكمياتعلىتحتويكما،الجافوزنهامن%85

لقبعليهاأطلقحيثالنادرةوالعناصرالمعدنيةالأملاح

جسميمدالتمرمنجما..فتناول.بالمعادقلغناها،منجم

والمنجنيزالمغنيعسيوممنكلمناحتياجاتهبكاملالإنسان

ورلغالحديد،مناحتياجاتهوبنصف،والكبريتوالنحاس

ويحتوي.والبوتاسيومالكالسيوممنكلمناحتياجاته

النحاسكميةمنأكبرالحديدمنكميةعلىالتمر

الصغرىالمعدنيةالعناصرعلىالتمرواحتواء.والزنك

منعاليةنسبةعلىلاحتوائهبالإضافةمنا!سبةبكميات

للبشر.الغذائيةأهميتهيعكصروالصوديومالبوتالمسيوم

الفلورمنمرتفعةكمياتعلىالسعوديةالتموروتحتوي

هذامنالأخرىالفواكهتحتويهماأضعافبخمسةيقدر

نسبةأيعلىالعراقيةالتمورفىيعثرلمأنهإلاالعنصر.

إلاللفيتاميناتفقيرامصدرايعتبرالتمرأنورغمللفلور.

المجموعةبفيتاميناتمنكمياتعلىيحتويأنه

تعتبرأنهاكماوالنياسين،والريبوفلافينالثيامينوخاصة

رقمالجدولويوضح.الفوليكلحمضجيدامصدرا

بينماللتمر،والدهنيوالبروتينيالسكريالمحتوى1()

الفيتاميناتمنالتمورمحتوى)2(رقمالجدوليوضح

.النادرةوالعناصرالمعدنيةوالأملاح

للتمرالكيميائىالتركيب1(:)رقمجدول

جما00في

لمحتوىا

لرطوبةا

الكليةالسكريات

لسكروزا10

الختزلةالسكريات20

الجلوكوز10

لفركتوزا.ب

الروتينات

الدهون

لرمادا

الألياف

.حرام3.18و8.4ليرماالتمرطورفىالثمرةوزديتراوح

)2(رقمجدول

المعدنيةوالعناصرالفتاميناتمنالتمورمحتوى

التمرمنجما00فيالنادرةوالعناصر

الكميةالفيتامينات(1)

عالميةوحدة.0.09)أ(فيتامين

ميكروجرام.03.9(1)بالثيامين

ميكروجرام0،441(2)بلريبوفلافينا

جرأمميكرو..4،4لبيوتينا

ميكروجرأم.03.5الفوليكحمض

ملجم..2،.النياسين

ملجم..6،أالأسكورديكحمض

الكميةالمعدنيةالعناصر2()

ملحم67،1،الكالسيوم

ملجم.8.31الفوسفور

ملجم7!.08البوتاسيوم

ملجم.7.41الكبريت

ملجم.1.01الصوديوم

ملحم.17.2الكلور

ملجم..353المغنسيوم

النادرةالعناصر)3(

ملجم0،3.5الحديد

ملجم009،4المنجنيز

ملجم004،2النحاس

ملجم002،1()الخارصينالزنلث

ملحم.،9."لتلكوباا

ملجم.،031الفلور

تغذيةفىومخلفاتهاالرديئةالتمورمنالاستفادةوتتم

الردئيةوالتموروالسعفالنوىمنكلفيستخدم،الحيوان

بجزءتساهمفالتمور.العليقةتركيبفيمختلفةبنعسب

فيالنوأةتساهمبينماالعلففيالغذائيةالطاقةمنكبير

مالئة.كمادةالأوراقوتساهم،بروتينيجزءتوفير

ذاتالبلدانفيالنخيلأشجارتزرع.النخيلزراعة

النخيللزراعةالتربةأنواعوأحسن!يفا،الجافالحارالجو

غرسويمكن.العضويةبالموادالغنيةالطينيةالتربةهي

علىالعادةجرتولكن،العامطوالوقتأيفيالنخيل

أواخر،الأولىالفترة:أسامسيتينفترتينفيالفسائلغرس

الثانية،والفترة(،إبريلإلىفبراير)منتصفوالربيعالشتاء

نهايةإلىيوليو)منتصفالخريفوأوائلالصيفمنتصف

منأكثرتناسبهافترةمنطقةولكلأكتوبر(.وأحياناسبتمبر

الجوية.لظروفهاطبقاغيرها

المشاكلمنعددالنخيلزراعةفيالتوميعويعترض

النخيلخدمةفيالمتخصصةالعاملةالأيديقلة-أأهمها:

تركهاأو،المدنإلىالريفمنالعائلاتمنالكثيرلهجرة



التمر091

هذهسببتوقد.الأخرىللوظائفوالإتجاهالزراعةمهنة

العمالة.أجوروارتفاعالمتخصصةالعاملةاللأيديقلةالهجرة

أسعاروارتفاعالممتازةالأصنافمنالفسائلتوفرعدم2

بها.الأملاحنسبةوارتفاعالريمياهقلة3-منها.المتوفر

لديهاتحويليةمصانعوجودعدم5-.التسويقصعوبة-4

-6.أخرىمنتجاتإلىالتمورمنتجاتتحويلعلىالقدرة

المزارعخبرةقلة7-.النخيلزراعةعنالنابخالعائدتأخر

المطلوببالشكلتوفرهاوعدمالنخيللخدمةالحديثةبالطرق

-8استخدامها.وصعوباتوالإسلاميالعربىالعالمينفي

.الأمراضببعضالنخيلإصابة

التالية:بالطرقالنخيليتكاثر.النخيلإكثارطرق

إليهايلجأولاعمليةغيرطريقةوهى:بالنوىالإكثار-ا

الناميالنخلنصفحواليإنحيث،عيوبمنلهالما

رديئةتكونقدمؤنثةأشجاراوالباقى)ذكورا(فحولأيكون

عنالفسيلةتفصلحيث:بالفسائلالإكثار2-.الصنف

يتراوحأنولابد.الأملصنفتمامامطابقةوتكون،الأم

علىتحتويوأن،سنوات3-4بينماالفسيلةعمر

حياتهافترةخلالوتنئالنخلةجيد.جذريمجموع

تقنيةباستخدامالإكثار3-.فسيلةأ-ءأ.بالمتوسط

بهذهالنخيللإكثارطريقتانوهناكبمالأنسجةزراعة

حيث،الجسديالجنينتكوينطريقعنأ-:الطريقة

الخضريةالبراعمأوالقمىالبرعممنأجزاءيستخدم

ثمومنالكالس،نسيجتحفيزذلكبعدويتم؟الجانبية

تكوينطريقعن-ب.النباتاتوتكوينالأجنةتكوين

دونالطريقةبهذهالنباتاتعلىالحصولويمكنالأعضاء،

والأجنة.الكالسنسيجتكوين

بتعددالمؤنثالنخيليتميزالتمر.نخيلأصناف

نخيلمنصنف2).00منأكثرعالمياويوجد،أصنافه

332حوالىيوجدالسعوديةالعربيةالمملكةوفىالتمر.

باصنافالمملكةمناطقمنمنطقةكلوتختص.صنف

)3(رقمجدول

السعوديةالعريةالمملكةفيزراعتهاومناطقالمرنخيلأصنافأهم

3

4

ه

6

7

8

9

22

الصنفاسم

سويدأبا

حلاهأبو

الحلاو()ألو

ال!ثرلمحه

لمورا

العنبرة

الحمامأم

الخشبأم

رحيمأم

كبارأم

برحى

برني

بريمقي

(ةبكير)بكيري

ني(بيضى)ضبيا

جيبتنا

يوحا

قيحا

قيحقا

يةحضير

حقي

زراعتهامناطق

القصيمسدير،

القطيرو

المورةالمدية

حائل،الحوف

المورةالمدية

الحص،يرسد،ئلحا،القصيم

حائل،القصيم،المنورةالمدية

الأحساء

حائل،أسقصيما

المملكةماطقومحتلص،المورةالمدينة

،تبوك،بيشةسدير،،المورةالمدلية

بحران،القطيف

القصيم،القطفير،سد

القطيف

بحرا!،تبوكالأحساء،،المنورةالمدية

القطصالأحساء،

ديتة،الحليفه

الممورةالمدية

الأحساءا

يرسد

الحوف،حائل

الجوف

الرياضسدير،،الوشم

نوع

ستهلاكلاا

وتمررطب

وتمررطب

تمر

وتمررطص

وتمررطب

وتمررطب

رطب

وتمررط!

وتمررط!

وتمررطب

وتمررطب

تمر

رط!

رطب

وتمررطب

تمر

رطب

تمر

ولسررطب

رط!

وتمررطب

موعلى

النفج

سكر

متوسط

متوسط

متأخر

متوسط

متوسط

متوسط

متولممط

متوسط

ممكر

متأحر

متأحر

ممكر

متأحر

مبكر

ضأحر

سكر

متوسط

متأحر

للونا

لتمرالخلالا

بىذهبى

لنيذهبي

بىذهىأصفر

غامقبنيغامقأحمر

بنيذهبيأصفر

بنيدهبيلرتقالطأصفر

بنىذهبىأصمر

بنيذهبيبرتقاليأصفر

بيذهبيأصفر

لىذهبيأصمر

غامقبيغامقأحمر

بنيذهبيأصفر

أصمر

أحمر

أصفر

أحمر

أحمر

هبيذصفرأ

عامقبني

بيذهى

بئ

عامقبني

إنتاجقوسط

بالكجملشجرة

5،122

012

5،201

011

24

45

012



)3(رقمجدول/تابع

زراعتهامناطقالصنفاسمم

،المنورةالمدينة،رنية،حائل،القصيم/حلي/حلوة32

،تبوك،الخرخ!،الحود!،الرياض،الزلفيحلاو

الوشم

المنورةالمدينةورسىحلية42

نجران،القصيم،ئلحاحمراء52

بيشةعقيقحمر62

الأفلا!،لخرخ!ا،الخرمةخشرم72

القطم!خصاب82

ير،سد،الدلم،الرياض،لحرجا،الرلفيخضري92

رنية،القصيم،المسورةالمدينة،الوشم

،الخرج،الوشم،القطي!الأحساء،خلاص03

الرياض،القصيمير،سد

ئلطلأحساء،ا،القطيفخنيزي13

،ضالريا،لخرحا،شملوا،يرسدخينيد23

القصيم،لزلفيا

حائل،الحرمةالدواسر،وادي)دقلةدقل33

خلف(

شقراء،الوشمسدير،،الرياض،الحرجذاوي43

المنورةالمدينة)ربيعة(ربيعي35

الوشم،القصيم،ئلحا()رحميرخيمي63

ئل،حاير،سد،الخرجء،لأحساارزير73

لقطيصا

القصيم،،الوشمسدير،،المنورةالمدينة)روثالة(روثان38

الغربيةالمنطقة،الزلفي

الدواسر،بيشة،،واديالخرجسري93

تربة،الخرمة،رنية

حائلسويري04

،الحرج،الخرمة،رنية،الزلفي،القصيم)مواكل(سكري14

نجران،لوشما

نجران،تبوك،حائل،الممورةالمدينةسكرية24

(الشرق)سكرة

لسدير،،القصيم،الخرج،الرياضسلج43

الخرمة،تبوك،الوشم

القطيف،الخرحلأحساء،اشيبى44

بيمتمة،ضريبشكل54

الزلفي،ير،سد،حائل،القصيم)شقراء(شقري64

تبوك،المنورةالمدينة،الوشم،الجوف

الصرار،المنورةالمدينةشلبى47

الأحساءلثهل84

حائل،الخرخ!،القطيفالأحساء،شيشى94

القصيم،القطيفصبيحة05

المنورةالمدينةصفاوي15

نجران،حائل،الخرمةصفراء25

مشهورعيرص

متوالرةغيرالمعلومات-

نوع

ستهلاكلاا

وتمررطب

وتمررطب

وتمررطب

وتمررطب

وتمررطب

رطب

تمر

تمرورط!

رطب

تمرورط!

تمر

تمر

رطب

تمر

وتمررطب

وتمررطب

تمرورط!

ورطببسر

وتمررطب

رط!

رطب

تمر

رطب

وتمررطب

وتمررطب

تمر

رطب

موعد

النضج

متوسط

متوسط

متوسط

متأخر

!توسط

متوسط

متأخر

مبكر

!توسط

متأخر

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متو!مط

متوسط

مبكر

متوسط

متأحر

متوسط

متوسط

متوسط

للونا

التمرلخلال

مقغاأحمر

حمرأ

أحمر

مقغاأحمر

حمرخفيفأ

غامقأحمر

أصفر

أحمر

أحمر

أصفر

حمرفاغأ

صفرمحمرأ

صفرأ

أصفر

أصفر

أصفر

أصفر

أصفر

حمرفاغأ

حمرأ

حمرأ

خ!رأ

صفرأ

مقحمرغاأ

غامقبني

بني

غامقبنى

غامقبمي

بنيذهبي

غامقبني

بنيذهبي

لنىذهي

بنىذهبي

ب!يذهبى

لنيذهبي

بنيذهبي

بنيذهبى

بيذهبي

بنيذهبي

بمىذهبي

بمي

بني

مخضرب!ى

بنيذهبي

غامقبنى

191التمر

إنتاخمتوسط

بالكجمالشجرة

013

015

255

8،113

6،66

85

75

145

89!7

022

8،59

45

015

021
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)3(رقمجدول/تابع

الصنفاسمم

صفري53

صقعي54

56

95

62

63

65

66

67

68

96

عوينات

عجوة

غر

)فخ(ءفنخا

سودأ)رقطا

سص(وأ

لبان

الحمية(لاحمية

مساعدلونة

المتلبن

لمثوكا

لمجنازا

نيلمسكاا

لمسبحيةا

لمقفزيا

مكتومى07

منيفي71

سيفنبوت72

73

77

78

زاملنجت

سلطاننبت

قريننبت

هلالي

وجمبيلى

مشهورغير

متوا!رةعيرالمعلومات-

زراعتهاماطق

ديوا،بيشة،يرسد،لحرحا،ضلرياا

مة،لخرا،كتمو،نبحرا،لوشما،سروااررا

وفاطمةحليصوادي

الدواسر،واديالحرح،،الرياص

الوشس،

اغصيما،الزلفيسدير،،الحرمة

أغصيصا

الممورةالمدية

القطيفالأحساء،

القصيم،حائل

القصيم،،الويتمم،الحرج،المسورةا!دية

ير!د،ضيالرا،لفيأشا

لحرمة،ا،ءحسالأا،بيشة،ئلحا

ل!لحوا

و!اط!ةحليصوادي

الحطين،حائل،أغصيما

الم!ورةالمدبة

وفاطمة،حليصوادي،المورةالمدية

الحزمة،رنية

:لاطمةحليصوادي،المسورةالمدلة

ا!حساءا

ضاس1،يرسد،لحرخا،ص!يالرا،لمىشا

لحوفا

ديوا،يرسد،لحرجا،ضيالرا

لي!تمة،،لوشما،بةتر،نبحرا،مروالدا

لمصيما،ردية

سدير،،الرلفي،المورةالمديمة،القصيم

ضر،الريا،لحرمةا،لوشما،حائل

لأحساءا،لقط!ا،!حا

ير،سد،الحرح،لوشما،ضالريا

القصيم

ير،سد،الرياض،الحرج،القصيم

الدواسروادي،حائل

الحرخ!،الحرومة

لرياضا،الحرخ

لرياضا،حائل،الحرخ

القطيص،ءالأحسا

لأحساءا

المورةالمدية،المصيم

نوع

ستهلاكلاا

تمرورط!

تمر

تمر

تمر

رطص

و!ررطص

:تمررطص

تمر

تمر

تمرورط!

رط!

تمرورط!

تمرورط!

صبهـرلسر

تمر:رطص

وتمررطب

تمرورط!

رط!

تمرورط!

رط!

تمرورط!

رط!

وتمررطب

تمر

موعد

النفج

متوسط

متوسط

متوسط

متوسصأ

م!ص

متوسصا

متوسصأ

متوسط

موسط

متوسط

متوسط

ممكر

متوسط

م!ص

متوسط

متوسط

متوصط

مئوسط

متوسط

متوسط

ممكر

متأحر

متوسط

متوسط

للونا

لتمرالخلالا

بيذهيأصفر

سيد!طداغأصمر

بيفاغأحمر

عامقلىأحمرعاست

بنيذ!طأصمر

بىدهيأصفر

بمىدهمىأصمرأحمر،

أصمر

أصفر

عاشطأصفر

أصفر

أصفر

أصمر

أحمفر

أصفر

أحمر

أصمر

مقعاحمرأ

مقغاحمرأ

بيدهبى

شيذهبي

لنيدهبى

دهىلنى

سىدهى

ليذهبي

بنيذهمى

لنيدهي

لىذهبى

بنيدهبي

بيذهي

غامقبي

غامقبي

إنتاجمتوسط

بالكجملشجرة

25،19

127لم5

15

012

75

5،57

77!5

015-65

75

!6

6،85

015



391لهنديالتمرا

)4(رقمجدول

زراعتهاومناطقالعالميةالتمرنخيلأصشافأهم

زراعتهامناطقالصنفاسمم

إيران،العراقعمرانأسطةا

العراقأشرسي2

العراقرينبا3

المتحدةالولاياتالهند،،العراقبرحى4

العرأقبرسم5

الأمريكيةالمتحدةالولاياتبيهقان6

باكستانبيجومجانجى7

العراقتبرزن8

الأمريكيةالمتحدةالولاياتنوري!

السعوديةالعربيةالمملكةتوس،حاقي01

،الراقالهسد،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتحلاوي11

المحتلةفلسطين

المحتلةفلسطيرالهند،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتحياتى21

العراقخستاوي31

الأمريكيةالمتحدةالولاياتخصاب41

العراقالهند،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتخضراوي51

المتحدةالولايات،السعوديةالعربيةالمحلكةخلاص61

لأمريكيةا

الجزائر،تونسالهمد،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتنوردقلة71

العراقدوبني81

الهند،الأمريكيةالمتحدةالولاياتديري91

لعراقازهدي02

الجزائرالهند،،الأمريكيةالمتحدةالولاياتزهدي12

يرانإ،العراقساير22

الهند،الأمريكيةالمتحدةالولاياتصيدي23

باكستانعسيل42

المحتلةفلسطينمدجول52

الهسد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمدجول62

العرأقمكتومي72

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمناكر28

الأمريكيةالمتحدةالولاياتهلالي92

الأمريكيةالمتحدةالولاياتهني3،

السعوديةالعربيةالمملكةرزيزكا31

السعوديةاحربيةابالمملكةالأحساءواحةفيالتمورإشاجمن%06ي!تمكلبر

العرليةالم!لكةتقومالتيالغذاثيةلرلامإلإعالةفىالأساسيةالمادةويشر

والإسلامية.العرسيةالدولمىلعددبتقديمهاالسعودية

تقدرحيث،أخرىمناطقفىلاتنجحأوتنجحقدمعينة

196!048منبأكثرالمملكةفىبالنخيلالمزروعةالمساحة

نخلة.مليون13عنيزيدالمزروعةالأشجاروعدد،دونم

ولمجدروايلإنتا!.الزراعةفيالصدارةالأحساءوأحةوتحتل

طنمليوننصفمنبأكثرسنوياالتمورمنالمملكةإنتاج

سنويا.

التمرمنالعالمحطالإنتاص!يقدر.التصنيعمجالفىالتمر

السعوديةالعربيةالمملكةوتعتبرسنويا.طنمليون.113ب

المملكةيبلإنتاجحيث،العالمفيللتمورمنتجةدولةأول

ثانيالمملكةتعتبركماسنويا.طنمليوننصفمنأكثر

الصادراتتشكلحيثالعراقبعدللتمورمصدرةدولة

بعضوتعزى.السنويالإنتاجمجموعمن81.5%

استهلاكإلىالتمورمنالمصدرةضالكمياتإنخفاأسباب

البسر(،أوالرطبطورفي)إمامحلياالإنتاجمعظم

عندللاستهلاكالجنيموسمفيكبيرةكمياتوتخزين

فنيةبأموربعضهايتعلقأخرىأسبابإلىبالإضافة،الحاجة

الإعلاميالجانببضعفوبعضهاوالتعبئةالتصنيعفى

عنها.

مشكلةمنللتمورالمنتجةالدولمنالعديدوتعانى

الدولتلكرأتلذلكالتمور،منكبيرفائضوجود

تطويرتموقد.غذائيةصناعاتفيالتمورإدخالضرورة

إلىطريقهبعضهاووجدالتمور،منتجاتمنالعديد

فىمازالالاخروالبعض،والصناعىالتجاريالإنتاج

عجينة،المنتجاتهذهوتشمل.التجريبيالإنتاجمرحلة

التمورومخللاتالدبسوصناعةالخلوصناعةالتمر

وإدخالالتموروجلىالتمورومربياتالتموروحلويات

وإنتاجالأطفالأغذيةتصنيعوفيالخبزصناعةفيالتمور

والحليب.التمورعصيرمنمغذمشروب

التمر.نخلأيضا:انظر

.البريالزعرورانظر:.البريالزعرورتمر

المناطقفىتنموالخضرةدائمةجميدةشجرةالهئديالدمر

أوراقوللشجرة.م32منيقربارتفاعاتصلوقد.الاستوائية

.صغيرةصفراءوزهورالصفرةإلىتضربخضرةذأتصغيرة

بذورعلىسم1.-8بينماطولهايترأوحالتيقرونهاوتحتوي

اللونالبنيالطعمالحمضيالثمرعلىأيضاوتحتوي.الشجرة

والجزيرةالهندوفي.المنعشةالمشروباتتحضيرفييستخدمالذي

مركبةورقة

م21إلى9

قرونهاوتحوي.صغيرةوأزهارمركمةأورأقالهنديالتمرلشجرة

.والمشروباتالكعكصنع!يتستخدمالتيالحمضيةالتمرة
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أشجارتزرع.للأكلولمجاع،كعكشكلفياللبيضغطالعربية

العالما.منالدافئةالأجزاءفيللزينةتتخذالتيالهنديالتمر

أخمر)االعربيةالبلادفيالبريالنبات:أيضاانظر

الهخدي(.

وأية،عس!هيئةبهاتقوم،مشروعةغيرمحاودةالثمرد

وأ،عسكريةسلطةعلىللاستيلاءشعبيةأقلياتحركة

ويضير.الدولةعنالانفصاللتحقيهتأوبهاللإطاحة

ماطاقمقبلمنمشروعةغيرمحاولةإلىأيضاالمصطلح

التمرديتضمنوقد.بحريةسفينةقيادةعلىللا!شيلاء

وأشخصقبلمناضطراباتإحداتأوالعنفاستخدام

التمردمنالثانيوالنوع.فرديةبطريقةيتصرفأكثر

،يرفضونأ!ذيراأضاس!امنأكثرأونوعيةعلىينطوي

واجباتأداءيرفضونأولأوامرالانصياعمشتركةبطريقة

نأالضرورةمنليسالتمردمنأضوعاوهذا.عسكرية

العقوبةتكونالبلدانبعضوفي.اضطراباتيتضمن

.الإعدامهيللتمردالقصوى

البحرية.التمرداتانطر:سبيتهيد.تمرد

عامإنجدترافياحتجاجاتكانتالبحرلةالثمردات

لمحيث،السيئةالأحوالضدالبحارةبوساطةأم797

،الميلاديعشرالسابعأغرناأوائلمندالبحارةأجورتزد

تغذيتهموكانتتديخع.ل!االأجرمستحقة!شواتولهم

نتجت.صحيةوغير،مزدحمةأمكنةفيوعاشوا،سيئة

،للرجالالسيئةأطعاملةانظامعنالاحتجاجاتهذه

حدثوقد،اعتراضهملمجرد،الموتحتىبالسياطبجلدهم

منبالقربسبيتهيدفي،الملكيةالبحريةمرافئفيالتمرد

شيرنس.منبالقربنوروفيبورتسماوث

البريطانيالأسطولفيهرفضالذيسبيتهيد،تمردإن

أدىوقد،جيدةبدرجةمنظماأمراكانالبحرإلىالنزول

زيادةأجلمنالبرلمانإلىالبحرإمارةتوصياتتقديمإلى

أعقبالذينور،مرفأفىالتمردوكان.البحارةرواتب

ولقدتطرفا.وأكثرتنطماأقلسبيتهيد،مرفأفيالتمرد

وعمدمانور،الأسطولبحارةعنالغذاءالبحرإمارة!ق

ششقا.منهمثلاثينإعدامتماسعتسلموا،

للوقايةوكذلكبالمرضىدلعنايةمكرسةمهنةالتمردص

فيوالممرضاتالممرضينأغلبويعمل.المرضمن

منازلهم،فىالمرضىيرعونبعضهمأنإلا،المستشفيات

المدارسوفيعياداتهمفيالأطباءبعضهميساعدكما

والسفنالمسلحةوالقواتوالمصافيوالمتاجروالحضانات

الذينوالممرضاتوالممرضون.والطائراتوالقطارات

التمريضمدارسفييعملونخاصتدريبعلىحصلوا

ممرضين.ليصبحواوالنساءالرجالتدريبعلى

وعلى،الدولأغلبفيمسجلةمهنةاليوموالتمريض

امتحاناتاجتيازالتمريضمدارسفيالمتخرج!تالطلا!

ممرضينالعمليمارسواأنقبل،أنفسهموتسجيلالمهنة

ثلاثالممرضينتدريسيستغرق،وكقاعدة.مؤهلين

ينتظمواأنقبلأوليةدراسيةمواديدرسوروقد،سنوات

بعضهمويلتحق.للموضوعاتوالم!عةعامةدراسةفي

وظائفوأغلب.متخصصةموادفيمتقدمةبدراسات

الرجالمنالممرضينأعدادأنإلاالنساء،منالتمريض

التمريف.مجالاتمنكثيرفىتتزايد

التمريضأنواع

الممرضينأغلبيقوم.المستشفىفيالتمريض

.المستشفياتفىبالتمريضيعملونأو،عامةبواجبات

الصحةفريقأعضاءمنوغيرهمالأطباءمعويعملون

غرفةفييعملونكما.العلاجعلىالمرضىلمساعدةوالعلاج

تعتنيوقد.الجراحةفريقفيمهمينأعضاءالعمليات

يقمنوقد،الولادةأجنحةفيالجددبالمواليدالممرضات

فيالأطباءيساعدنأو،للمرضىوالأدويةالحق!باعطاء

.الأخرىالماهرةالأعمالمنالعديدوفي،الدمنقلعمليات

المستشفى.لممرضيالأولىالمهمةهيالمريضوصحة

منويتأكدون،للمريضالدائمةالرعايةعنمسؤولونوهم

ويضعون،الطبيبقررهالذيالعلاجيأخذالمريضأن

قي

يقومودسأعلبأدمنالرغموع!.للريضدواءفيعطيممر

تعليمبرامجفييسحلونالدينالرجالأعدادفإنالسحاءمنبالتمري!ه!

مستمر.تزايدفيالتمريصمهمةيراولورأوالتمريص
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بهموالعنايةالمرضىلمساعدةالمستتنفياتفييعملنفاتالممرأغلب

الممرضةوهذه.النقاهةفترةفيأوجرحىأومرضىكانواسواء

الصناعي.الكلويالغسيلىوحدةعلىتشرف

تغيربأيالطبيبويبلغون،المستمرةالمراقبةتحتالمريض

جانبيةآثارأيأو،العقليةأوالبدنيةالمريضصحةعلىيطرأ

والممرضونالمقرر.العلاجأو،الأدويةإليهاتؤدي

وكيفيةالمريضاحتياجاتفهمعلىمدربونوالممرضات

الرعايةإلىبالإضافةوالتشجيعالنفسيالدعممنحه

المعنويةالروحبرفعيسمحماالوقتمنولديهم.البدنية

.مخاوفأيمنوطمأنتهمللمرضى

علىللإشراف،طويلةخبرةذاتممرضةتعينوقد

وحدةأو،جناحفيوالمرضىالممرضاتمنمجموعة

قدإضافيتعليموبعد.المستشفىوحداتمنأخرى

قدوالممرضات.الأجنحةمنعددإدارةبمسؤوليةتكلف

ويصبحنالتمريضأنواعمنواحدنوعفييتخصصن

المرضىقسمأو،العملياتكغرفةلوحدةرئيسات

ليقمن،العقليةالمستشفياتفييعملنوقد.الخارجيين

المستشفياتفي،كماالمستشفىفيالعامبالتمريض

نوا؟خاصتدريبإلىيحتجنولكنهن،الأخرى

تحصلالتيوالممرضة.العقلبمرضىالخاصةللاحتياجات

فرصلديهاتسجيلها،بعدطويلةوخبرةعالتعليمعلى

.الإداريالعملأو،للتدريس

إكمالبعدمتخصمصةدوراتالممرضاتتتلقىوقد

مجالاتعلىيركزنذلكبعدثم،الأساسيتعليمهن

الأفرأد.علىالأمراضتأثيروطرقمعينةعلاج

الحوادثحالاتتمريضفييتخصصنأنيمكنكما

قدأو.الأطفالأوالعظاممرضىفيأومثلا،والطوارئ

يقضينأو،المركزةالعنايةمرضىتمريضفىيتخصصن

.العملياتغرفةفيكرضاتالوقتبعض

الممرضيعنىمجالوهو.والطورائالحوداثتمريض

المريضيحتاجفقد.بحادثأوبمرضفجأةأصيبوابمنفيه

فىمصاباأو،قلبيةبنوبةمصابايكونقدأوجرح،لخياطة

المستشفى.فيعلاجهشطلبكامرور،حادث

فيأصيبوابمنالعظامتمريفبىيهتم.العظامتمريض

وقد.السنوكبارالاطفالبينوخاصةالمفاصلأوالعظام

مما،العظامجناحفيطويلةلمدةيبقواأنالمر!ىيحتاج

طويلةلفترةمعهمتبقىأنالممرضةعلىيوجب

)أيالمريضتأهيلإعادةفيعملهاويتمثل.لتمريضهم

الطيعية(.الحياةإلىللعودةالمريضإعداد

بالأطفالالتمريضهذايختص.تمريفالأطفال

يعانونالأطفاللأنجدا،عاللتخصصويحتاج،المرضى

الكبار،بهايمرالتيالحالاتعنمختلفةحالاتمن

نأكماأيفئا.مختلفةوعاطفيةبدنيةاحتياجاتولديهم

عنتختلفوالعلاجوالجروحبالمرضللإصابةأستجابتهم

فيالعنايةتاثيريتفهمنالأطفالفممرضاتالكبار.

لأسرالمعنويالدعمويقدمن،الأطفالنموعلىالمستشفى

المرضى.الأطفال

بوصفهاعادةالدولبعضفيالأطفالبأسنانيعتنينالأشانممرضات

المدر!مية.الأسنانصحةخدماتم!حزءا

وصلواالذينبالمرضىيهتم.المركزةالعنايةتمريض

علىكليامعتمدينوأصبحوا،المرضمنحرجةلمراحل

منالنوعهذامثليشملفقد.تحركاتهمفىالاخرين

أجهزةعلىويعتمدونالوعيفقدوابمنالعنايةالتمريض

تقنيةالمركزةالعنايةممرضاتوتستخدمللغذاء.أوللتنفس

بالأفرادمعرفتهنتنموذاتهالوقتوفى،المستوىعالية

رعاشهن.تحتالذين
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الحراحية.العملياتأتاءالحراح!!يساعددالعملياتغرفةممرضات

إصراءأتماءالحراحطلماتلتلحيهلدقةالمصردصالممرصاتهؤلاءوعلى

العحلية.

غرفةتمريضيحتاج.العملياتغرفةتمريض

العملياتغرفةفممرضات.وفعالةفائقةمهارةإلىالعمليات

وقد،الجراحيةالعملياتأنواعكلفيالحراحينيساعدن

ماتفهمعلىلمساعدتهمأمحمليةاإجراءقبلالمرضىيزرن

أسعئلتهم.كلعنوللإجابة،العمليةخلاللهمسيجري

والمجتمعالتمريض

إنهنبل،المجتمعلأفرادالرعايةالممرضاتمنكثيرتقدم

يعتنينفهن.الممسؤولياتمنالعديدالمجتمعفييتحملن

علىويساعدن،!سهعلىالاعتمادعلىويدربنهبالمريض!

منوكثيرعلاجها.علىيساعدنكما،الأمراضمنالوقاية

المصتشفىيغادرونأومنارلهم،فياليوميعالجونالمرضى

تتئالعديدفقدذلكإلىوبالإضافة.فيهوجيزةإقامةبعد

الصحةالعالميةالصهمحةمنظمةاممتراتيجيةالحكوماتمن

الاستراتيجيةهذهومفاد.المجتمعألمساسعلىالمبنيةللجميع

البيئة:مث!!،العواملمنالعديدعلىتعتمدالصحةأن

الجيد.الصحيوالتعليم،والسكنوالغذاء،،السليمة

لديهن،مسجلاتممرضات.الصحياتالزائرات

عملأوالمجتموالتوليدتمريضفيمؤهلاتأيضا

الصحةعلىالحفاظإلىالصحيةالزائرةوتهدف.القابلات

الزائرةتزورالدولبعضفيفمثلا،.الأمراضمنوالوقاية

شتراتفيوأمهاتهمالولادةحديثيالأطفالالصحية

الصحيةالزائرةوترشد.وتطورهالطفلنمووتراقب،منتظمة

ذلكفيبما،الطفلبرعايةيتعلهتماكلإلىالوالدين

.الامراضضدالتحصين

فرصةالأسرمعالصحيةللزأئرةالطويلةالخبرةوتتيح

،لمساعدةيحتاجونالذينالأطفالوعلىعليها،التعرف

تراقبفهي.الصحيةالخاطربعضيواجهونالذينأو

يعاملكانإذاوما،الطفلسعادةعدمعلىالدالةالمؤشرات

لمعالجةالمتخصصةبالاستشارةتوصىوقد.مسيئةبطريقة

الزائراتبعضوتتخصص.وأسرتهالطهف!!هذاحالة

نصحفيأو،الشبابإرشادفيالدولبعضفىالصحيات

وإدمانالخمورشربمشكلاتمنتعانيالتيالأسرا

يمكن،الصحياتالزائرأترعايةطريقوعن.الخدرات

منبدلأبهمللعنايةمنازلهمفيالبقاءوالعجزةللمعس!ت

المسنونفهؤلاء.والمسنينالعجزةبيوتإلىالانتقال

منويعانون،الجرثومىبالالتهابوالإصابةللبردحساسون

الزائراتوتعمل.ذاكرتهميفقدونوقدالحوادثتكرار

ذلكفىبما-الرعايةمنظماتمنالعديدمعالصحيات

وممرضاتالمعاقينوممرضاتالاجتماعيةالخدمةمنظمات

رعايتهن.تحتهممنصحةمنأطتأكد-المراكز

التمريضخدماتيقدمن.السكيةالأحياءفاتممر

بعفمرضاهنيكونوقد.منازأ!مفيوالعجزةللمرضى

وأالسكر،كمرضالمزمنةبالأمراضمصابونهمممن

المرضىبعضيحتاجوقد.الدماغإصابةعنالنابخالشل!!

يخرجونوبعدهاوجيزةلفترةالمستشفىدخولإلى

الظروفالاعتبارفيالأخذالحيممرضةوعلى.لمنازلهم

تخطيطهاعندبهيحيطوما،المريضفيهايعيم!التي

بأعضاءأيضاتهتمأنعليهاكمايحتاجها،التيللرعاية

وكيفيةأقربائهمرعايةكيفيةوتعلمهم،الاخرينالأصةا

النفسي.الضيقحالاتفيعنهموالتخفيفتشجيعهم

الجهاتكلمنكبيردعمإلىالمنزليالتمريضيحتاج

الاجتماعيينوالباحثينالعامكالطيب،المجتمعفيالفاعلة

اليوميةالرعايةومراكزوالطبيعيينالمهنيينوالمعالج!ت

وضعفينفسهاتجدالصحيةفالزائرة.الطوعيةوالمنظمات

التخصص،المتعددالفريق!ذامنا!بتقويملهايسمحجيد،

.والمساعدةللرعايةالملائمةالتوصياتوتقديم

الشالصحيةالمراكزفييوجد.المزاولاتالممرف!ات

،العامالطبيبلاستشارةأو،للعلاجالمرضىيرتادها

هذهيرتادونالذينبرعايةويقمنالمزاولاتالممرضات

ذلكفيبماالتمريضجوانبكلعملهنويشملالمراكز.

وقد.الصحيةللرعايةوالترويجالصحىوالتعليمالتحصين

العامةالصحيةالقضايافىالنصشوالإرشاديقدمن

التدخين.ومضارالتنفسكضيق
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علىأسرتهوطمأنةالمريضحالةعنمفصلاتقريرأالطبيبذاتالنفسيةالممرضةأصبحت.النفسيةالممرضة

بأنمعرفتهاوتقديرجزاءمنالممرضةتحدهماوأكثر.حالتهفييبقونالذينالمر!ىعددلانخفاض،متزايدةأهمية

أحدحياةإنقاذأوآلامتخفيففيساعدتقدمهاراتها،النفسيةبالأمراضالمصابونويحتاج.للعلاجالمستشفيات

المرضى.،النفسيةالممرضةمنالأجلطويلةرعايةإلىالغالبفى

الممرضةت!ريببالطبيبوألاتصالالدواءتعاطىعملياتعلىتشرفالتى

نأممرضا!يكونأنيودالذيالشخصعلىيجبفىالعاملينالمهنيينمنغيرهابتوجيهتقومأو،النفسي

الاعتمادويعد.مساعدتهمفىويرغبللناسمحبايكوندعمالنفسيةالممرضةتواصلو!د.الصحيةالرعايةمجال

فىأيضاالمهحةالخصائصمنالسليموالتقديرالذاتعلى.طويلةلاعواموأسرتهالمريضوتشجيع

المسؤوليةوتحملوالأمانةوالتسامحوالصبر.المجالهذاتابعفريقمنجزءاالنفسياتالممرضاتأغلبوتعتبر

أبة!وا!حةبسهولىالاضينءا!اولىلىوا!رةكعلاجمعينمجالفييتخصمكمنوقد.الصحيةللمراكز

.والممرضللممرضةبالنسبةمهمةصفاتكلهاالنفسيةالممرضةوتهدف.المسنينمعالعملأو،الأسرة

علىالمهنةلهذهالمرشحينالتمريضمدارستقبل"ا!ولىمراحلهفيضصوع!!الىبرالتعرفإلىاوقاف

ومتطلبات.الثانويةأوالجامعيةالعلميةمؤهلاتهمأساسالناستساعدانهاكمابحاحا.اكثرالعلا!يكونحيث

ولكن،بالهينةليستالتمريضمساعديلمدارسالدخول.والبطالةالآخرينعلىالحقدمشكلاتعلىللتغلب

تعليمىنوف.ابا!اماد!ليمذووالألثخاص!لوتقوم.للتمريضخاصةأهميةذأالتعليميعد.التعليم

التدريبفترةوخلال.المستشفياتفىمحصوراالتمريضيشاركنفقد.متعددةمستوياتفيبالتدريسالممرضات

التي،الأجنحةفيأوقاتهمأغلبالتمريضطلابيقضيكيفالناسلتعليمالعامإ،بالصحةالتوعيةحملاتفي

ممرضينإشرافتحت،التمريضطرقعلىفيهايتدربونيشتركنوقد.الامراضويتجنبونصحتهمعلىيحافظون

بينما،النظامعلىأد!قطاربعضحالياوتحافظ.رتبةأعلىأوالسكر،بداءكالمصابين،مرضيةلمجموعاتعياداتفي

المتحدةوالولاياتالمتحدةكالمملكة،أخرىأقطارانجدمجالفيبالتدريسمنهنفريقيقوموقد.الحوأملالنساء

فيالتمريضلدراسةالكاملالتفرغنحوتتجهوأمشرالياالتمريضوطالباتطلابكتدريسنفسها،التمريضمهنة

العالي.التعليمكلياتأوالجامعاتتستمروقد.الخبرةقليليوالممرضاتالممرضينتعليمأو

أغلبفيوالممرضاتالممرضينتدريبيستغرقأثناء"التعليمأيالتعليمفيالمتخصصاتالممرضات

ويخضع.سنواتثلاثبالمستشفياتالتدريبمدارسالممرضاتوتساعد.المتخصصةالمجالاتفي"الخدمة

يعتمدعامتعليمفيالبدءقبل،أوليةتدريبيةلفترةالطلابعلىوالتغلبأمرأضهممعالتعاملكيفيةليتعلمواالمرضى

فيالطلا!ويدرس.العمليوالتدريبالمحاضراتص علع/.عجرهم

فيالمرضىمعويعملونوا!املاىضات9!!اتا!طعفيغابىيعملن.ا!لهنيةالصحةممرضات

والمأكلالمسكنالمستشفياتأغلبوتوفر.المستشفيات.الحكومةمنالممولةالصحيةالخدماتمنبدد!الخاص

تصبحمنهنتنجحومن.بالممرضاتالخاصالملبصوالحوادثالعمالبصحةالممرضاتتهتمالقطاعهذاوفي

التخر!.بعدممسجلةممرضةوتتحمل.إرشاديةخدماتيقدمنكما،والطوارئ

موادالتمريضطلابيدرس.التمريضدروسأماكنعلىالإشرافمسؤوليةالمهنيةالصحةممرضات

ووظائفالعقاقيروعلموالتغذيةالتشريحكعلم،مهمةالصحيةالبيئةعلىوالمحافظةالصحيةالناحيةمنالعمل

رعايةويتعلمون.التمريضيةالعنايةوأساسياتالأعضاءبها.يعملنالتيالجهةفيالعاملينلكلالسليمة

قدفمثلأ.البعضبعضهمعلى!لتمريضبممارورالمر!ضمهئةالتمريض

قلبه.ونبضاتدمهوضغطآخرطالبحرارةطالبيقيعي!خدمةفيالرغبةلديهملمنمرضيةمهنةالتمريض

الجلدتحتالحقنإبرةاستخدامالبدءفىالطالبيتعلموقدبحيث،العملفرصمنالعديدالمهنةولهذه.الاخرين

.خاصمجسمعلىعملا.يجدأنممرضةأوممرضلأييمكن

دروسمندرسكليصحب.السريريةالخبرة.ذاتهالوقتفيومجزيةشاقةمهنةوالتمريض

توجدالتيالمستشفياتمنوكثير.عمليتطبيقالتمريضإلىيحتاجقدخطر،جرحمنيعانيالذيفالشخص

تسميه،،أسبوعكلمنيوماتخصصللتمريضأقسامبهاتوفيرالممرضةعلىفيجبخبير.شخصمنعاجلةرعاية

فيأسابيعلعدةدراسيةفتراتمجموعةأو،الدراسياليومإعطاءعليهايجبكما،للمريضبسرعةوالمعداتالأدوية
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الأمراضتسببكيفالأطباءيدركلمكما،الصحةالتيالمعرفةهيالتدريبأوالسريريةوالخبرة.عامكل

نفسهبالمرضتصابالممرضةكانتماوغالبا.الأوبئةوتتعلم.المرضىلختلفرعايتهخلالالطالبي!سسبها

به.تعتفيالذيالمريضيصيبالذيوتعتاد،المحتلفةوحداتهظائفروالمستشفىنظامالممرضة

التامئالقرنمنالخمسينياتفيالحديثالتمريضبدأ.السريريةالخبرةصتكجزءالمستشفياتحياة

نالمججيلفلورنسالبريطانيةالممرضةلجهودنتيجةعشرشيالتمريضطلابي!صمل.التسجيلأوالترخيص

للتمريضمدرسةأولأنشأتالتيالمهنيالتمريضمؤلسسةبالجلوسأضمريض!اعلىأضدريباسدررأمحالمادولأغلب

وقد.أم086عامبلندنتوماسسانتمستشفى!يهدهويمثا.أطولةافيأضمريضاهيئاتتعقدهالامتحانات

يشعرونالناسأغلبفيهحصارقتوفيأضهصريفم!اامتهنتمحلمرأصدوا!العضفيأخمريضاعنالمسعؤولةالهيئات

نأإلا.ثريةعائلةمنأغتاةملائماعملاأجسأضمريفر،ابأدأضمريف!امجلسي!صنأخرىرأشصاإفيبينما،للصحةالدولة

-)1853أ!رماحربخلالأسكتاريفيعملهاهداأطالبايجتازوعسدماأخمريض.اعنالمسؤولهوالعام

إجراءمنومكنهادوليا،اعترافامنحهاأم(856لهويسمحممرضا،يسج!!أورخصةعلىيحصلالامتحان

العالم.نطاقعلىالتمريضمهنةفيجوهريةإصلاحاتأنالمسجلينالممرضينبامكانر.المهنةهذهفيبالعمل

نبيلة.مهخةالتمريضجعلتفقد.والخبرةالدراسةمنبالمزيد،أعلىمؤهلاتعلىيحصلوا

ألمانياففي.الوقتذلكفيللتمريضقليلةأمثلةوهناكوالإدارةكالتدرس!متخصصةلوظائفيتأهلواأنويمكن

للتمريض.معهداالشماساتسمينمتديماتنساءأسس.أعلىعلميةدرجةأودللومعلىبالحصول

معهدافرايإليزابيثالبريطانيةالسجونمصملحةوفتحتتاريخحةلبدة

كاثرينوأسمست.لندنفيليشوبسجيتفيأسلتمريض!آلافمنذالتمريضمنلوعايمارسونأحاساكان

فيالكاثوليكالرومالإحسانراهباتحمعيةم!صفيأطلقالإتياأخساءانيستأحررالمصريونكانفمثلا،السنين

حياتهنإنجلتراكنائسراهباتبعض!صست5أيراضدا،.أ!لادةاعملياتفيليساعدن،القابلاتمؤحراعليهن

الفقراء.لتمريصروساعدتمجموعاتفيأنفسهنالممرضاتونظمت

منظماتالأقطارمنالعديدأنشأالوقتذلكومنذرعايةفي-ال!باطرةزوجاتشيهنبما-النبيلاتالنساء

وضعولها،شريفةمهنةالتمريضوأصبح،وطنيةتمريض.القديمةرومافيالمرضى

مأ109عامفيللممرضاتعالميمجلصوتحون.قانوفيالخامصالعاممنبدءاالتمريضمننوعاالعربعرف

عاموفي.العالمأنحاءكلفيالمهنةهذهلربمكانةالجليلةالصحابيةوكانت.الميلاديعشرالحادي،الهجري

العالميةالصحةلمنظمةتابعاالمجلسهذاأص!تأم949المهنةهذهفيعملمنأولالأسلمياممعدبنترفيدة

رسمية.بصفةأخطيبلهامتنقلةحيمةبضربعثهص!الرسولأمرحينما

الموسوعةفىصلةذاتمقالات)المستشفيات(البيمارستاناتافتتحتلماث!ا.الجرحى

المستشعىالطميعىالعا،حالحراحطعينم(607هـ،)88عبدالملكبنالوليدعهدفىالثابتة

العالميةالصحةمسظمةلويساأديثكاشيل،السا،مةإنهحتىبالمرضىللعنايةالأطباءاجانبإلىأشعخاصا

فدورش،،يتحيلإفياست،!صالأحمراالمحبالعلومالظر:.خادمامقعدول!ص!!دأجلاضريرلكلخصص

"عصأهـ(.)اوالمسلمينالعربعند

تتحكمي)كبىالوزنفىا!كما!ظر:.افيئيمماحقبةخلالالأديرةمنأ!ديداأغلقوعندما

الأيسومترية"التمارينبمالحيهوائيةالت!ريباتبما!لايئ!قلتعشر،السادسرالقرنفيالديني!ال!!لاحأورو!افي

البدنية.اللياف!أ!دقي(؟ا)الرب!ؤا!ئ0061عايهمابن!الىالأوامرمنهاتصدراشتيالاماكن

شيالسيئةالفشراتمن،الفتراتتلكوتعدأم085و

تقويةعلىتساعدرياضةالجمياز،التمردئات(.آنذاكالأنددس)1أمسبانياعداأورولافيالتمريضتاريح

الجمبازيةالتمريناتومعظموتنميتها.الجسماعضلاتما!ثيراوالصدقاتأساسعلىالمستشفياتبنيتفقد

دونأداؤهاويمكن،متناغمةبطيئةحرح!اتعلىتشتمل.السمعةسيئاتوأحيانامدرلاتغيرنساءفيهاوظفت

عادةالجمبازيةالتمريناتتؤدى.خاصةمعداتإلىالحاجةب!!،للعلاجأبداالمسمتشفياتإلىايلأثرياءيذهبولم

خطرمنللتقليلوبعدهالمضنيالجسديالنعتماطقبلالعاملونيدركولم.بهمخاصينأطباءو!وا

.العضلاتألمومنللإصابةالتعرضوعلمالعامةالصحةأهميةالوقتذلكفىبالمستشفيات
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منكليشبهه،الحيةالزواحفأضخممنالدمساح

(الهندي)التمساحوالغريال(الأمريكيالتمساح)القاطور

إلىجميعهاوتنتميجدأ(صغيرأمريكيتمساح)والكيمن

جسموالقاطورالتمساحمنولكل.التمساحياتفصيلة

السباحة،منيمكنهقويطويلوذنبقصيرةوأرجلطويل

معظموأخطابم.فريستهعلىبهايقبضحادةوأسنان

الامريكيالقاطورخطمأما،الأمامفيمدببةالتماسيح

علىالأمريكيالتمساحوزنيزيدولافمستدير.الكبير

أسرعأنهإلاالطولذاتوله،الأمريكيالقاطوروزنثلثي

كلافيالسفلىالرابعةالسنطولويزيدبكثير.منه

فيتجويففىتماماتستقروهي،الأسنانبقيةعنالحيوأنين

السنفتدخلالتمساحفىأماللقاطور.العلويالفك

بعدظاهرةوتبقىالعلويالفكطرففيشمقفيالطويلة

الفكين.انطاق

العالمأرجاءفيألاستوائيةالبلدانفيالتماسيحتعيش

والأنهارالضحلةالمياهمنالواسعةالمساحاتوتفضل،كافة

أقدامهاوتساعد.والسبخاتالمفتوحةوالمستنقعاتالراكدة

نأكما،الويةالأرضفوقالسيرعلىالأغشيةذات

وتلائمأجسامها.بقيةعنترتفعأنوفهاوفتحاتأعينها

وأعينهاتطفوأنتحبلأنها،التماسيححياةالميزاتهذه

صمامالت!ساحعندوللحنجرةالماء.سطحفوقوأنوفها

الأنفية.الفتحاتإلىالمؤديالأنبوبأمامالشقيشبه

الماء.تحتالحيوانيكونعندماباحكامالصمامهذأويغلق

علىيقبضعندماالفممنالدخولمنالماءيمنعكما

فريسته.

،الصغيرةالحيواناتمنالتماسئثثيراوتأكل

وتبتلعهابهاتمسكالتىوالسلاحفوالطور،،كالأسماك

.والإنسانالكبيرةالحيواناتأحيائاتهاجمكما،كاملة

بالإمساكإرباإرباكبيراحيوانايقطعأنالتمساحويستطيع

والتمساحالماء.فيطوليبشكلبسرعةالدورانثمومنبه

يجبلذا،الصينيأوالأمريكيالقاطورمنشراسةأكثر

المفترسة.الضخمةالتماسيحعنالابتعاد

الزواحف.معظمشأنشأنها،البيضالت!اسيحوتضع

منهأكبرأنهإلا،الدجاجبيضالتماسيحبيضويشبه

فيالتما!مئليضهاوتخفيبريقا.أقلوقشرتهحجما

علىالرملفيتدفنهأووالنباتالفضلاتمنأعشالق

العشبحرأسةالأنواعبعضفيالأنثىوتقوم.الشواطئ

تحفرالصغارأصواتتسمعوعندما.البيضيفقسأنإلى

التمالمسيحأنواعبعضوتساعد.العشمنلإخرأجها

إلىأفواههافيتحملهاثم،البيضمنالخروجعلىصغارها

التكاثر،فىالتماسيحعاداتعنالكثيرنعرفولاالماء.

عامة.بصفةسلوكهاعنولا

التمساحطولويملغأسبوعا.51بعدالبيضةمنيخرجأمريكيتمساح

تقريبا.سم23خروجهحير

للسير)أعلى(القصيرةأرجلهويستعمل.ومنخفضطويلالتمساحجسم

القوشكين.فكيهفيالحادةأمشانهوتستقر.رئيسيةلصمةاليابسةعلى

)أسفل(.القويةبأسنانهصلباخشبيالوحايقطعأنيستطئالتمساح

الكرةمنالشرقيالنصمففىالتماسيحمعظموتعيعق

ويعيشإفريقيا.فىبكثرةالنيلتمساحوينتشر.الأرضية

باستثناءتقريباالقارةمنمكانأيفيالحيوانهذا

الشعوبعرفتوقد.الشمالىالساحلفىالصحراء

اليونانىالمؤرخوصفهكما،الحيوانهذاالقديمة

الصغيرالكونغوحوضتمساحطولويتجاوز.هيرودوت

الأفريقيةالقزميةالتماسيحوتشبهم5.2الطويلالخطمذي

نادرأحدهمايعدفقطنوعانوهما،الحقيقيةالتماسيح

جدا.الوجود



الهنديالدمساح002

فييعيشالمجارتمساح

لونيوفر.آسياحنو!

للتمويهوسيلةحسمه

الطيرلونمعلاسمجامه

ليئف.فيالموجودينوالماء

كثيرةأماكنفيالعملاقالمالحةالمياهتمساحويعي!

فالمجار.سليمانجرزوحتىأجا،أستراإلىالهندمنتمتد

يعيم!بينماوسريلانكا،والباكستانالهندفييعيعق

القريبةوالأماكنوتايلاندجاوةفىالسياميالتمساح

فيأما.الأستراليالتمساحأيضاوهناكآ!ميا.فيالأخرى

.الكاذبالغريالفيهافينتشرالملايوجزيرةوشبهسومطرة

فصيلةمعظهماخطهممنأدتخطمالتمساحولهذا

بالاسماك.الإمساكفيويستخدمهالتمساحيات

الشماليةأمريكاشيالتماسيحمنأنواعأربعةوتعيمث!

أقصىفيالأمريكيالتمساحوينتشر.الجنوبيةوأمريكا

وفي،الكبرىالغربيةالهندجزروفىفلوريدا،جنوب

بها.المحيطةوالمناطقالومعوأمريكا

وكبيرةقديمةمجموعةبقايامنالتمساحياتوفصيلة

وصلالزواحفهذهطولأنالأحافيروتبين.الزواحفمن

منتمساحأيطولضعفيمنأكثروهذا.أم5إلى

مننوعا21الانوهماك.أيوماالمعروفةأضماسيحا

أخماسميح.ا

واميعنطاقعلىالصيدلعملياتالتماسيحتحرض!

أربابيستعملهاالتيجلودهاعليالحصولبهدف

أصبحتوقد.والحقائبصئالاحذيةفيالصناعات

التمساحوهي،بالانقراضالتماسئمهددةمنأنواعثلاثة

سنتوقد.النيلوتمساحالكوبيوالتمساحالأمريكي

التماسيحصيدلمنعالعالممنعديدةبلدانفيالقوانين

البيضمنالصغارتخرجأنوبعد.حاضناتفيولتفقيسها

الطيعية.بيئتهافيإطلاقهايتم

التمساح،تمساحالقاطور،،الزواحف:أيضااظر

.الهندي

نأإلابالتساح،شبيةزاحف!حيوانالهئديالتمساح

بنغلادش!،فيويعيش.والدقةالطولشديدخطماله

أحدالهنديوالتمساحوالهند.،وباكستانوبورما،

قريبشعبيهلهليصرولكن،التمساحياتالمسماةالزواحف

هيألقدأكثر.أوأمتارحمسةإلىطولهيصلحتىينمو.منه

،الأسماكاصطادسهولةالعديدةوأسنانهالطوي!خطمه

رمالفيويدفنهاأكثر،أوبيضة04يبيض.اشئيسيغذائه

سم.04حواليالصغارطوليبلغ،الشاطئ

.التمساح:أيضاانظر

التمت!.الدينشمسانظر:.الدينشمسالتمش،

الطيعية(بمسا!ليافالحيط)صنعالخيطانظر:ا!.

(،أقمشةإلىالقطه!)تحويلالقطنالعرل(،)صاعةالصوف

(.الأديافاكتادو!عالحة)رراعةالكتان

العقار.انظر:الحر.الئملك

اور!ك(،ورات)صنعالبلاستيك:انظر.اف

3)رلورقا؟(المنسوحات)تشطي!لنسيجااخشكيل(،)1طالمطا

.(إيخصاحي

الشماليةأمريكاهنوداستخدمهاصغيرةشأسالتمهوك

سم،45منأقلالتمهوكمعظمطوليبلغوسلاخا.أدأة

وأحدة.بيداستخدامهايمكنبحيثخفيفةأنهاكما

(العلوي)الجزءرأسمنتتكونالبدائيةالتمهوككانت

خشبية.يدعلىومركبالعظمأوالصخرمنمصنوع

منبدلأعجرةأوناتئبجزءالتمهوكأنواعبعضتنتهي

اشترىأمريكاإلىالأوروبيينوصولبعد.المستويالمفصل

الصنع.حديديةتمهوكرؤوسمنهمالهنود

الأوتادودق،الخشبلشقالتمهوكالهنوداستخدم

المعاركوفي.الأخرىالأغراضمنكثيروفي،الأرضفي

علىيلقونهاكانواأوكهراواتأخمهوكاألمحاربوناستحدم

للصيد.سلاحاكذلكالتمهوكاستخدمكما.أعدائهم

الدينية.الطقوسفيالأنبوبيالتمهوكالهنوداستخدم

أنبوبىتجويفعلىيحتويالتمهوكمنأخوعاهذاوكان

كغليونتدخينهويمكن،مجوفومقبضرأسهفي

بريشالأنبوبيالتمهوكيزخرفونالهنودكان.نخسعائري

الشيهم.بريع!يصبغونهأوالطيور
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التمهوكفؤوسأنواعبعض

أمريكاهموداستخدمالهندية

منمختلفةأنواعاالشمالية

يمتهيبعضهاكانالتمهوك

مسطح.بنصلأوعقدةأوبكرة

القديمةالتمهوكفؤوسوكانت

صعتثمححريةرؤوسذات

لفؤوسوكانالحديد،من

أنبوبيتحويفالأنبوبيةالتمهوك

،مجوفومقبضالرأسعحد

التدخين.فىاستعملوهاوهكذا

النقدصندوق(،العالمي)التمويلالاقتصادانظر:.الثمويل

النقود؟المصرف،الدوليةالتمويلىمؤسسةبمالدولي

الدولط(.)التمويل

عنوالجيوشالعسكريةالمعداتإخفاءطريقةالثموده

فيالخلوقاتمنالتمويهفكرةالإنسانتعلموقدالعدو.

يندمجأويخسجمأنيستلإعالحيواناتمنفالكثير.الطيعة

فنجد.حياتهعلىالحفاظأجلمنفيهايعيشالتىالبيئةمع

المناطقفيتعيشالتيالحجمالصغيرةالحيواناتبعضأن

أبيضلونإلىالشتاءفيفراؤهاتتحولالباردةالشمالية

بنيالونايتخذفراءهافإنالصيففيأماالجليد.فيلتستتر

.الغاباتفيالتسترعلىليساعدها

فىكانتممارسا،فناالتمويهفيهايصبحمرةأول

زادتحينام9-18ا419الأولىالعالميةالحرب

مواقعوكشفمراقبةعلىالمتحاربينقدراتمنالطائرات

فقدأما-939459الثانيةالعالميةالحربفىأماالعدو.

وقد.العسكريةالعملياتمعظمفيالتمويهاستخدم

فيالبيضاءالرسميةللبزاتالجنودأرتداءمنالتمويهتفاوت

المدنإخفاءإلى،الغاباتفيوالخضراء،القطبيةالمناطق

.الدخانمنستارتحت

الجنودإخفاءإلىيرميالتمويهفإنالحدشةالحربفىأما

الأتربةفتوضع.الطائراتتكشفهالكيلاالحربيةوالمعدات

مكانهايكتشفلاحتىالمدأ!مواقععلىالأشجاروفروع

والخيامالعرباتلإخفاءالجيوشتحركاتتموهالعدو.طيارو

ويطلىالعرأء.فيتركهامنبدلأالألغمجارظلالتحت

وأميادينأوحقولكأنهالجوفييبدوبحيثالمطارمدرج

كأنتبدوبحيثوسقوفهاالمبانيجدرانتطلىوقد.طرق

بحيثالعسكريةبعفالمنشآتموهتوقديشقها.طريقا

لاعبوعليهايتبارىالجومنجولفملاعبكأنهاتبدو

البوارجمنأساطيلإخفاءتموقد.التمويهفيإمعاناالجولف

المراسي.علىتمويهشباكبنشرالعدونظرعن

وسفنهالعدوغواصاتعنالحربيةالسفنإخفاءأما

مختلفة.ألوانذاتمائلةبخطوطالسفنبطلاءيتمفكان

السفنوكانتالباهر،الطلاءالطريقةهذهسميتوقد

خصبطلاءأيضاتطلىالثانيةالعالميةالحربفيالحربية

وبذلكوالبحرالسماءلونمعلتندمجمتنوعةأشكالفى

كشفها.يصعب

أصبحالتمويهأساليبمنالكثيركشففإنالانأما

الأخضرالطلاءذاتفالأشياءالجو.منبالتصويرميسورا

تتأثربأفلامتصويرهابعدبوضوحتظهربالغاباتالمستترة

الحمراء.تحتبالأشعة

كشفكيفيةالعسكريةالخابراتضباطتعلموقد

عاموفيالصور.هذهمنالتمويهمنمختلفةأنواع

وريهالحربيةالمماوراتأثناءنفسهحمايةعلىالجندييساعدالتمويه

.الجليديالمحيطمعينسجمالأبيض

!يم

ححريسبرتمهوك
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صنعمنالأمري!يالحربيالأسطولرجالتمكنأم،579

الحمراء.تحتبالأشعةيتأثرلاالطلاءمننوع

التلوينبمالأخطبوطالطائر،،الحيوانأيضا:انظر

الوقائي.

البلادفىالبريالحيوانانظر:.البرتقاليةالتمير

لرالطيور(.العربية

115لحوعدىيطدقعاماسمالتميرطاش.التمير،

إفريقيافيالتميرطيورتعيع!.الصغيرةالطيورمننوعا

وهيأستراليا.شماليفيمنهادوععلىعثركماوآسيا،

تعي!قالتيالطنانةأطيورا،الصعاماوعاداتالشكلفيتشبه

عدممناشغهاعلى،الجنوبيةوأمري!صاالشماليةآمريكافي

بينهما.صلةوجود

فترةخلاا!خاصةالتمير-أنواعمعظ!اذكرويتميز

ال!لوأنمنتركيبةمنيت!صنأسذياالزا!طبلونه-التزاوج

أماالأحمر.واوالأخضرأجنفسجيواوالبنىالأصفرتشمل

فيكونالتزاوجعمليةفيتشاركلاالتىوالذكور،الإناث

وأللخضرةمائلاأصفرأو،البريقيعوزهباهتاأصفرأ!نها

أنبوبيطويلولسانمقوسرفيعمنقارالتميرولطائررماديا.

معما.03-9بينالطائرطوليتراوح.الشكل

والحشراتوالعناكبالأزهاربرحيقالتميريتغذى

الزهورويتحسسوالأزهار،الورودفيتعيحرالتىالصغيرة

ماأجاعاأحصه.الزهرةأمامتحليقهأثماءرحيقهالامتصاص

بأقدامهأ!االمجاورأمخصناأراش!هـةعلىيحطبأنيتغذى

عمليةفيمهماعاملاالتميرطائرويعد.الحادةالخالبذات

أثناءلأخرىزهرةمناللقاححبوبينقلحيث،التلقيح

حافظةتشبهأعشاشاالتميرطائرويبني)الرحيق(غذائهتناول

ألوانذاتبيضاتثلاثأوبيضت!!وتضئالإناثالنقود،

بنية.أوسوداءعلاماتبهامات!صنوغالبا،باهتةرمادية

.لتعويذةا:نظرا0لتميمةا

-؟اهـ،08-)؟عمربنسيص،التميمي

،الأسديالضبيأوالتميميعمربنلحميفهوم(.697

ثمبهاوتثقف،المدينةفىنشأ،محدث.إخباريكوفي

عنعروةأحاديثال!صفةأهلعنهأخذ،العراقإلىرحل

عنه:المرويانوالكتابان،كثيرةكتبلهونيس.عائشة

موقعةفيالفتنةعناضانىوا،والفتوحاتالردةعنأحدهما

تميم.قبيلتهروأياتمنمستقاةأس!ضاب!تافىوأخباره.الجم!!

كتبالهأنسيفعنأطبريانقلهااكتياشواياتمنويبدو

.فقدتولكنهاأخرى

منصوبةنكرةوهو.العربيالنحودروسأحداور

فيإبهاممنقبلهامالبيان،الجنسية)من(معنىمضمنة

فيإجمالأو،النوعواضجحغيرأي،الحقيقةمجمل11

مفعوله.أوفاعلهإلىأ!علانسبة

علىدلفيمايكون.الحقيقةمجملاسمفىالإبهام

يأقطوتارةوالعدد.والوزنوالكي!طالمساحةمثلمقدار،

إلىإضافتهتجوزلاأنهاي،الاسمهذاتمامبعدأضمييزا

وجها(الناسأحسن)زيد:مثال،مضا!الأنهأخمييز،ا

لأن...(بمالناس)أحسنفيللإبهامتمييز)وخها(فكلمة

المحنرةوالحشراتالأزهاررحيقعلىسريلان!سام!الممحفصةالمماطقفىيعيمقلوترتميراليمينإلى.راهيةأ!ادأداتمغردةصسيرةطيورالتمير

الهملايا.جباللىم000/4إلىتص!!قدارتفاعاتع!أطسيبالييعيمقوهوأصارياالديلدوالتحيرطائرأجساراإلىوالعما!!.
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فميزب،مبهمةالتفضيلعلىالناسإلىالحسننسبة

)هو:المثالفيوكذلك.الحسنجهةلإيضاح)وجفا(،

عنمنعولكنهمضافا،ليس)أكرم(أبا(،منكأكرم

نأيجوزلا)من(بوصلإذاالتفضيلأفعللأن،الإضافة

يكونأنأيضاذلكوشبيه.بالمضافشبيههوإذ،يضاف

ممتئكلنذلكفكل،تنوينأوجمعأوتثنيةنونفيه

والتنوين.النونمعاللإضافة

إضافتهفيمكنالتنوينأوالنونعنالاسمجردإذاأما

منيجردأنويمكنزيتا،رطل:ذلكمثالالتمييز،إلى

زيت،رطل:تقول،فيضاف،لمعناهتغييرغيرمنالتنوين

والكيل.المساحةفيوكذلك

فيوذلك،نصبهمايجبمنهالعددوتمييزالعدد.تمييز

المركبالعددوتمييزرجلا(،)عشرون:مثلالعفودأعداد

نونأوالتنوينتقديرفىلأنهمارجلا(عشر)ثلاثة:مثل

والجمع.الئثنية

فيوذلك،إليهأضيفالعددلأنجرهبميجبماومنه

.آخرهإلىوالمليونوالألفوالمائة01إلى3منالأعداد

:الأول:موضعينفيإلا)من(بالتمييزجرويجوز

نحو:محولأماكان:والثاني99.إلى11منالعددتمييز

فتحول(نفسك)طابت:التركيبأصلإذنفسا(.)طبت

نفسا(.)طبتفقيلالتمييز،أسلوبإلى

إلىالفعلنسبةفيالإبهام.الفعلنسبةفيالإبهام

فيوالتأثيرالمبالغةأ!صديكونإنما،المفعولأوالفاعل

هوإليهوالمسند،فاعلهغيرإلىالفعلأمشدإذ،النفس

:مثالالقصد،لهذاالتركيبفتغير.الحقيقةعلىالتمييز

زيد.عرقتصببمعنىفىعرقا(زيد)تصبب

)وفجرنا:مثل،مفعولهإلىالفعلنسبةفيوكذلك

.الأرضعيونفجرنا:الأصلعيونا(،الأرض

بعدالواقعالفعلنسبةفيللإجمالالمبينالتمييزومن

:نوعانوهو،التفضيلأفع!!

أصلوفىالمعنىفيفاعلاماكانوهو،نسبيا-

فالمعنىمالأ(منكأكثر)أنامثل:.نصبهفيجبالتركيب

مالك.منأ!مالى:التركيبوأصل

بالإضافة،جرهفيجب،بعضهالتفضحيلأفعلماكان2-

عاليم(.أفضل)أنت:مثلمضافا،التفضيلأفعليكنلمإن

وخبرية،استفهامية،كمتأتيكأين(.،)كبمتمييز

مميز.منلهمابدفلاوالمقدار،الجنسمبهمعددومدلولها

عليهايدخلمالم،منصوبالاستفهامية)كم(وتمييز

مجراهجرىوماالمركبالعددمميزعلىحملاجر،حرف

عليهادخلإذاأما.(،..0،2،0304)العقودألفاظمثل

حينئذتمييزهاوجروالجر.النصبتمييزهافيجازجرحرف

إلىتضافلاالاستفهامية)كم(لأنمضمرة)من(ب

من)بكمبتقديردينار(،)بكمودينارا()كم:مثالتمييزها

)دينار(.كلمةبنصبدينارا()بكمأيضاوتقولدينار(.

عددبمنزلةلأنهافمجرور،الخبرية)كم(تمييزآما

مفرد،إلىوتضاف،رجالعشرة:مثل،تمييزهإلىمضاف

رجل(.)كم(،رجالي)كمفتقولرجلى(،)مائة:مثل

(رجالمن)كم:فنقول)من(،بتمييزهاجرويجوز

تمييزهابيجرأنفالأفصح)كأين(أمارجل(.منو)كم

القرآنفي)من(بمجروراإلاتمييزهايأتلمإذ)من(،

كنيرربيونمعهقاتلنبيمنوكأين)تعالىكقوله.الكريم

استكانواوماضعفواومااللهلشيلفيأصابهملماوهنوافما

.641:عمرانآل!الصابرينيحبوالله

لنحو.ا:يضاأان!

الاجتماعى،الفصلانظر:العئصري.التمييز

أم(.69"منذ)أمريكاتاريخ،الملتحدةالولايات

فصيلةعلىيطلقعاماسمالتناجصطاك.التئا!جر،

وأأحمرري!ذومنهاوالكثير،الأمريكيةالطيورمنفرعية

أءبينطولهيتراوحوالتناجر.لامعأخضرأوأزرق

،الحشراتتقتاتحيثالغاباتفيعادةويعيشسم،2و.

نوع002منأكثرالتناجرمنويوجدوالأزهار.والفاكهة

أنواعوتعيمق.والجنوبيةالوسطىأمريكافيأغلبهايعيمش

.المتحدةالولاياتفيمنهاقليلة

يشبهعذبمرتفعتغريدلهالمشهورالقرمريوالتناجر

الولاياتشرقىفيالتناجرويعيحقالحناء.أبيطائرتغريد

فيالتناجرطيوروتعرفكندا.شرقيحتىوشمالاالمتحدة

أما.زاهأحمرريشوللذكر،الناريةبالطيورالأحيانبعض

زيتونياوأخضر،أسفلمنفاقعاأصفرلونالهافإنالأنثى

التناجرطيوروتبنى.داكنةوأجنحةوذيلا،أعلىمن

الذكرويسمى.المتحدةالولاياتحنوبىلييعيمقالصيفيالتناجر

الأحمر.الصيم!طائرأيضا
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حافةمنبالقرببالأطباقالشبيهةالصغيرةأعشاشها

خمسإلىثلاتبينماالأنثىوتضع.أفقيرئيسيغصن

لنيةخطوطمعالزرقةإلىضارباخضرلونذاتبيضات

.الحمرةإلىتميل

المتحدةالولاياتفيمألوفطائرالصيفىوالتناجر

شمبيهةأحشهترتيبهوعادات.زهريأحمرريم!ولهالجنوبية

وأالغربيوالتناجر.القرمزيالتناحربعاداتكبيرحدإلى

جبالمنطقةب!تماالصيففييعيشلويزياناتناجر

وديلهالذكرظهرولون.أعادئاالمحيصأوساحلالروكي

فصفراء.السفلىالأجزاءاأماأحمر،ورألممهسوداءوأجنحته

ذأصكشىبماالحشراتمنكثيرةأنواعاالتناجروتأكل

بثمرشديدأحرالغربيةأطتناجرر.بالنباتالضارةالحشرات

أغاكهة.اببسات!تتضروقدالكرز

الطائر.:أيضاان!

طائر.التناجر،:انص!إ.القرمزيجرالتئا

لنقلقانونيمصطلحالممتلكاىعنالتئارل

اخر.إلىشخصمنالأموالأرالممتلكالتفيالحقوق

أما،المتنازلالشخصهولالتحويليقومالذيفالشخص

منعنهأضنازلايتمماكليتسلراأسذيافهولىالمتنازل

قطعةامتلاكفىالح!تأصلمتنازل!طنفإذاالاخر.الشخص

!طنوإذا،الحقلهذاأحطمايصبجعلهالمتنازلفإنمثلاأرض

إلىينتقلنفسهالحقفإنفقط،الإيجارجمعحقللمتنازل

شنازلوقد،كتابةبالتنازلالناسيقومماوغالبا.لهالمتنازل

الحصوليتوقعممتلكاتعنالأحيانابعضشيالشخص

المستقبل.فيعليها

المعادلةمثلا.نسبتينبينتكافؤعلاقةب

ينتحسب)أ(إنتقولالمعادلةأنذلك.نسبةهىد-

ومند.إلىجلهاينتمسبالتينفسهابالطريقة)ب(إلى

ولذلك:د،-جأ:بيليكماأيضاالمعادلةكتابةالممكن

متناسبة.إنهافئةأاالنعسبعنيقال

و)ب(الأولالحد)أ(يسمى!،-التنالسبوفى

ويسمى.الرابعالحدو)د(الثالثالحدو)ج(،الثانيالحد

والثالثوالثاني،التناسبحديوالرابعالاولالحدان

ضربحاصليأتيالنعسبكلوفي.التناسبوسطي

ذلكعلىولناء.الحدينضربلحامساوياالوسطين

.ك!جبد-*أيكونأن!-!الخسبةيصئفي

الحدلإيحادالإجرائيةالطريقةأطنعسبالخاصيةهذهوتعطينا

معلومةمنهاالباقيةالثلاثةالحدودت!صننسبةفيالمعلومغير

أس-3التنا!عبفيأسديناالمعلومعيرالحدفمثلا،.لدينا

يلي:كماالمعادلةلحلإليهالتوصليمكن

ك!15ك!س=93

س=3*915

ضربفيمكننامتناسبتان،نسبتانلديناتكونوعندما

،الأخرىالنسبةإلىللتوصلم!نبعددالنسبتينإحدى

النسبةحديضربيمكننامثلا8-2:السسبةففى

.8إلىلنتوصل2أمحددبا4

ملعضهامتناسبةبأعدادعنهايعبرالتيالنعسبوكل

ثابتالعددهذاويسمى.نفسهأعدداتساويبعضا

أيةفى)ق(القطرإلى)م(المحيطنسبةمتلا،.التاب

وكل.أخرىدائرةلأيةنفسهاالنسبةيممتناسبة،دائرة

الثابتالتناسبهذاويعرف.141.3ء9تساوىنعسب

باي.باسم

الفلك،علومقوانينمنكثيرأساسهىالنسبةوف!صة

القوانينمنكثيرويحتوىوالفيزياء.والكيمياء،،والأحياء

أيضاالتناسبفكرةوتستخدم.مشهورةنسبيةثوابتعلي

فيالمعماريونويستخدمها.والفنونالاجتماعيةالعلومفى

المباني.خرائطرسموفىالمجسمةالنماذجتصميم

الموتبعدتبقىالروحإنيقولزعثمالأرواحتئاسح

المفهومهذاشيء.أيأوآخرشحص!جسدفىتح!!ثما

.الروحتقمصأيضايسمى

بالتناسخ.البدائيةالشعوبوبعضاليونانقدماءاعتقد

والهندوسيةالبوذيةفيمهماجزءايش!ولالمفهوموهذا

الهند.فيالموجودةالأخرىالأديانوسائروالسيخيةاليانية

انظر:.المحدثةالروحانيةالحركاتبعضبهأخذتكما

.الأرواحتحضير

الكرما.بشريعةعلاقةالهنددياناتوللتناسففي

الجسمنوعتحددالشخصأفعالفإن،الشريعةلهذهوطبقا

فإن.التناسخأثناءتتقمصهأوالروحتدخلهسوفالذي

أرقى،حالةفىستبعثروحهفإنطيبةحياةللإنسانكان

روحهفإن،شريرةحياةعاشإذاأما.كاهنحسمامثلفي

كلب.جسممثلفيأيأدنىحالةفيستبعث

بعضها.أخرىبأشكالالتناسخهذاأخرىدياناتوتفسر

الشخص،نفسمنمتحدرجسمفيستبعثالروحأنتزعم

نبيقولمن،دليلعليهاليسباطلةدعاويهذهأنيخفىولا

التحريف.منسالمصحيحدينينصأو،معصوم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كرماي!الدألأطون

وسيةلهمدالسيحيةايةلبودا

ليةليااتغورديمالتيوصوفيةا
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خلالمنآخرإدىمحدولمنالسائلحركةالئداصح

الكائناتلبقاءضروريةالعمليةوهذهبينهما.يفصلغشاء

يحتاجمامعظميمتص،المثالسبيلعلى،فالنبات.الحية

،الحيوان،التناضجعويساعد.التناضحطريقعنماءمنإليه

والخلايا.الجسملحموائلبينالماءتدفقتنظيمعلى

المياهكتنقية،صناعيةاستخداماتعدةكذلكوللتناضح

الاطعمة.وحفظ

لايمكنالتيالموادخليطيسمى.التناضحيتمكيف

مذابةمادةمنالسائلألمحلولويتالف.المحلولآليافصلها

التناضحوأثناءا!لذيب.يدعىسائلومنا!لذاب،تسمى

إلىغشاءخلالمنمامحلولمنالمذيبمنجزءينتقل

بعضبنفاذيسمعأيمنمذ،شبهوالغشاءآخر.محلول

بينالمذيبيتحرك.أخرىموادويمنع،خلالهمنالمواد

وضغطحرارةودرجة،المذابجزيئاتلعددطبقاالمحلولين

إلىالمذيبيتحركالعاديالتناضجعوفي.محلولكل

المذابمنأكثرجزيئاتعلىيحتويالذيالمحلول

التجربةإجراءطريقعنالتناضحيشاهدأنويمكن

أنبوبقاععلىبإحكاح!السلوفانورقمنقطعةثبت.التالية

ضعثم.الانبوبفيالمذابالسكربعضوضع،زجاجي

الماءمستوىيتساوىبحيث،نقيماءبهإناءفيالأنبوب

السائليرتفعساعاتبضعبعدالسكر.محلولومستوى

السكر.محلولإلىانتقلقدالماءلأن،الأنبوبداخل

أصغرالماءجزجاتلأنالسكرمحلولإلىالماءينتقل

هيفقطالماءجزيئاتفإنوهكذاالسكر.جزيئاتمن

وفىمنفذ.شبهغشاءوهو،السلوفانخلالمنتمرالتي

معتتداخلالكبرىالسكرجزجاتفإن،نفسهالوقت

منالانتقالمنبعضهاوتمنع،الأنبوبفيالماءجزيئات

داخلإلىالماءأنتقالالنتيجةوتكونالغشاء.خلال

منه.يخرجمماأكثربمقدأرالأنبوب

السكرمحلوليرتفعالأنبوبدأخلإلىالماءانتقالومع

المحلوليستمر.الأنبوبداخلالضغطفىأرتفاعاويسبب

الماءضغطمعالأنبوبفيالضغطيتعادلحتىالارتفاعفي

فحي.التناالضغطالماءضغطويسمى.إليهالداخل

الإنسانجسمفيالتناضحيقوم.والحياةالتناضح

إلىالتناضحيؤديكما.الكليتينوظيفةفيمهمبدور

الخلايا.وسائرالدمبينالمغذياتومختلفالماء،انتقال

لعمليةنتيجةالمعادنوبعضالماء،النباتجذورتتشرب

علىوالمحافظةالماءنقلفيالتناضحويساعد.التناضح

وصلابته.النباتشكل

عمليةالكيميائيونيستخدم.التناضحاستخدامات

التناضحففي.المياهتنقيةفىالعكسيالتناضحتدعى

عندماالبحرماءإلىالعذبالماءمنالماءينسابالطبيعي

منفذ.شبهبغشاءمنفصلينالعذبوالماءالبحرماءيكون

تغيرالماءحركةفإنالبحر،ماءعلىضغططبقإذاولكن

استخدمولقدالبحر.ماءعنالعذبوينئالماءأتجاهها،

ماءيرشحالذيالإنقاذكيسالسفنتحطمضحايابعض

التناضح.طريقعنالبحرماءمنالشرب

المتالفةالموسيقيةالنغماتدراسةالألحانثئاصكم

وأثلاثمنتتكونالمتآلفةالنغماتومعظم.وعلاقاتها

التناضحيتمكيف

ألبو!

حىرحا

سكرمحلول

!يماء

سلو!اد

!مياكبالآل!و!الماءيدخل.أعلاهالموضحةالتجربةفيتبينأنيمكنالتناضحعملية

يرتمعالسكربمحلولالماءاختلاطومعمنفذ.شهغشاءيعتبرالذي،السلوفانخلال

.المحلول

حريءسكر-

لى-سلولا

حزيءماء-

فيمبيرهوكماالسلو!اد،حلالتمرالماءجزيئات

لاححماالأكبرالسكرحزيئاتولكن،أعلاه3الر

منمزيدالأنالسكرمحلولمستوىويرتفعتمر.

منه.تخرجمماأكثرالمحلولداخلإلىتنتقلالماءحزيئات

السكرسحلول!-

و3!

كا!؟كالأ!

هـ"!!!

إأى-لم-!!لم؟!تم-ا
!جسفي-سش-ء---"

،-!7---لأ-!خ-ى!

أخ37تيشظ!7؟-ب3-لأ----لأ-كا-

في!لأخخ-ين-7-!-7-ل!!

،،-لأننهيس--!7-كاءت7!خ!!
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اللحنوينسحم.نفسهأ!قتافىتصدحنغماتأرلغ

أجه.إالمتآلفةالنغماتتضافعندما

مأ068منذالتقليديالإيقاعالملحنونويستخدم

تبنىالمتالفةالنغماتذوأضقليدياوالإيقاع.أم009حتى

النغمةوتسمى(.المقياسعلىمتباعدلم)سلمينأثلاثفى

ثلت!تمرالمت!صنةالمتآلن!ةأسعماتوا،النغمةجذرالسفلى

فيأثلاثثلاثةمنالمت!صنةوأما.الثلاثيالتآلفتسمى

.السباعيات

لالإيقاعالتقليديالإيقاعأ!أشكاأحدويسمى

المتآلفةالنغماتتكونالوظيفىالإيقاعوفى.الوظيفي

.مفتاحذاتأساسيةإيقاعاتثلاثةمنواحدةإلىمرتبطة

فيالأوليةالنغمةعلىالمبنيةالرئيسيةالنغمةهيوالنبرة

النغمةعلىالمسيطرةالأخرالنغماتوتبنى.المدرجالمقياس

اشابعة،النغمةعلىفتبنىالمسيطرةشبهوأما،الخامسة

منواحدةإلىمرتبطةالمفتاحشيالأخرىالمتآلفةوالنغمات

.الثلاثالنغماتهذه

ا!لتناغمةالنغماتيسمىالصغيرأوالكبيروالثلاثي

وفى.ا!لتنافرةالنغماتتسمىاللأخرىالنغماتوجميع

النغماتإلىلنعومة)تربط(تحلأنيجبالتقليديالإيقاع

المتناغمة.

وطبقات.النغماتسلمتطورهوالإيقاعوتاريخ

،المفتاحخارجالنبراتالسغماتسلمويشملالصوت

ويستحدمآخر.إلىمفتاحمنالصوتطبقاتوتتغير

لإضافةأ!هموتاوطبقاتاضغماتاسلمالملحنينمنالعديد

الموسيقية.أطقطعةعدةوتوافقاتتعبيرات

الإيقاعاتالملحسيزمنالعديدقاطعأم009وبعد

وأالثلاثيالجدولبعضهمواستخدم.والوظيفيةالتقليدية

المتآلفةالنغماتالبعضوبنى.متوازيةحركةفيالسباعى

منالعديدواستخدم.الثالثعنفضلاالفواصلخارج

شيتصدحثلاثةأومفتاحينفيالثلاثىالمتأخرينالملحنين

النغماتمثلتصدحالنبراتمنخليطاأونفسهالوقت

المتآلفة.

فيليب.جان،راموه:أيضاانظر

74منهيوجدالبريةالطيورأحدالتسامطائرطافر.،الشام

ضاربأضنامارلم!.الجنوبيةأمري!طفيجميعهاوتعيشنوعا،

وتساعدها.أسفلمنوباهتاعلىمنداحش،السمرةإلى

الأرض،اعلىالحياةفيالقويةوسيقانهاالقصيرةأجنحتها

سم.5.إلى02الطائرهذاطوليبلغ.الطيراننادرةوهي

ويبني.والحشراتالعليقأووالتوتبالبذور،التنامويتغذى

فىأكثرأوبيضة21التنامأنثىتضع.الأرضاعلىأعشاشه

والصعار.دالبيضالأبويعتنيالتلقئ.موسم

علىوتثتملمدنهاوأكبرمدغشقرعاصمةرلدوشاظ

تملناناريفو،.المجاورةالصغيرةوالجزرمدغشقرجزيرة

يبلغمدغشقر.جزيرةوسطمنبالقربسابقا()تنناريف

سلسلةعلىتقوموهى.لسمة662)585سكانهاعدد

وتربط.الجنوبإلىأصشمالامنالجزيرةعبرتمتدجبلية

ببقيةتناناريفوالسلسلةامتدادعلىتمراشتىالحديدأ!س!صةا

لتصنيعها.المحاصيلوتجلب،الجزيرة

إندونيسي.أصلمنبالمدينةيعيشونالذينالسكانأغلب

وبعفه!وبتسيليو.مريناأعرقيت!ت؟االمجموعت!تإلىينتمونوهم

مضىفيمامدغشقركانتشقدبمفرنسيونتناناريفوقاطنى

فيالمحليينالسكانمعأغرنصيوناويعمل.فرنسيةمستعمرة

الدولية.والتجارةالجامعيالتعليمرالح!صمة

العلميالبحثمعاهدمنوالعديدمدغشقرجامعةتقع

ملكةآخرقصرهوشهرةتناناريفومبانيزأحضر.الدينةفى

التامئالقرنفيالقصربنيوقدبمدغشقر.مرينالمملا!

.أطيلاديأعشر

(.الحويةالحالة)لوقعاتالطق!انظر:.بالطقسالتئبؤ

غريجنوبفيوبلدةمحلىحكممنطقةولزتليرج

وتعد.نسمة89)003السكانعددإنجلترا.فيكمت

الحبوبفمحاصيل،المنطقةفيالمحليةالحرفاهمارراعة

بلدةفيوتوجد.والماشيةالأغنامتربيةإلىبالإضافةمهمة

والموادالكتبمنتجاتهاتتضمنصناعيةمنشآتولزتنبرج

الذينمنكثيرويعمل.الشمسيةوالنظاراتالمطبوعة

أصدن.مدينةفىالمنطقةهذهفييعيشون

للطبقاتمنتجعامضىفيماولزتنبرجبلدةكانت

بمصاطبهاواشتهرت.المعدنيةلمياههاوذلكالراقية

خلفأنشئتمتاجرعدةعلىتحتويالتيومتنزهاتها

.الزيزفونأشجارصف

كنت.:أيضاانظر

دياقتصا.(م4991-091)3نجا،جنتدبر

راجنارمعالاقتصادفيالأولىنوبلجائزةاقتسم،هولندي

تنبرجنمنكلحصل.أم969عامالنرويجمنفرتش

رياضيةنماذجتطويرفيعملهماعنالجائزةعلىوفرتمش

)التحليلالإحصائىأوالقياسيالاقتصادفيتستخدم

(.الاقتصاديللنشاطالرياضي

جامعةفىوتخرجبهولندا،لاهايفيتنبرحنولد

هولندامدرسةفيأستاذاوأصبح.أم339عامفيليدن

ما369عاميبينالفترةوخلال.روتردامفيللاقتصاد

نموذجأولوطورالأمعصبةفيتنبرجنعمل،ام389و

الديوأنفيكذلكوعمل.القوميللاقتصادقياصياقتصاد
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الحكومةفيالمركزيالتخطجطوديوانللإحصاءالمركزي

مستشاراتنبرجنأصبحام559عاموفي.الهولندية

للجنةرئيساأصبحكمادوليةومنظماتأخرىلحكومات

.ام659عاموالتنميةللتخطيطالمتحدة

حيوانعالمأم(.-889ا9)70نثولاستنبرجن،

معالحيواناتسلوكتكيفطريقةدرسهولندا.مواليدمن

علىالسلوكهذامثلوتطورنشوءبحثأنهكمابيئتها.

الأنواعوأفعالتصرفاتمقارنةخلالمنالسنينملايينمر

وظائفعلمفينوبلجائزةتنبرجناقتسم.المتعددة

الطيعىالتاريخعالميمعأم739عامالطبأوالأعضاء

حصلواوقد.فرتشفونوكارللورنزكونرادالنمساويين

تنبرجنعمل.الحيوانيالسلوكعنلدراساتهمالجائزةعلى

وحيواناتوالدبابير،والأسماكوالفراشاتالطورفي

المشهورةأبحاثهأفضلويتعلق.الطبيعيةبيئتهافيأخرى

.النورسلطيورالاجتماعيبالسلوك

في-تنبرجنجانالاقتصاديشقيق-تنبرجنولد

جامعةمنالدكتوراهدرجةعلىحصل.بهولندالاهاي

التدريسهيئةأعضاءإلىانضمثم.أم329عامفيليدن

مواطناوأصبح.ام949عامفىأكسفوردجامعةفي

دراسةتنبرجنكتابيلخص.أم?9عامفيبريطانيا

وألف.الحيوانيللسلوكالعلميةالمعرفةأم(519)الغريزة

علماءففولأم(بم)539النورسطيورعالمكذلك

ام(.)589الطبيعىالتاريخ

-؟هـ،أ360-؟)العباسأبوالتنبكتي،

عمربنأحمدبنأحمدبنباباأحمدأم(.627

أهلمن،ومحدثوفقيهمؤرخ،التنبكتيالتكروري

صنهاجة،منأصلهإفريقيا.غربيفي(الآن)تمبكتوتنبكت

لدولته،المراكشييناحتلالعارض.وصلاحعلمبيتمن

وظلاهـ.200سنةمراكشإلىمكبلاواقتيدعليهفقبض

إلىبفاسفأقامسراحهوأطلقهـ،أ400عامإلىمعتقلا

بتنبكت.وتوفيأهـ.410سنة

بهاستدرك،الديباجبتطريزالابتهاجنيلبمؤلفهاشتهر

وقام.التراجمفىكتابوهو.فرحونابندل!اجعلى

فيليسمنلمعرفةالمحتاجكفايةسماهآخركتاببوضع

وفاته.قربإلىالتراجمإيرادفيهواصلالديباخ،

شقرونبنالسلامعبدبنعباسالابتهاجنيلبنشرقام

لابنالمذهبالدل!اخهاممقاهـعلى351سنةبالقاهرة

.فرحون

أكثرهاالأربعينتقاربومختصراتحواشوللتنبكتي

مخطوطا.معظمهازالوماوالعربيةوالحديثالفقهفي

عبد،السعدي:انظر.الرحمنعبد،التئبكتي

لرحمن.ا

سنةبعدت-)؟كعتمحمودالتئبكتي،

بنمحمودالقاضيام(.664سنةبعد-؟اهـ،750

.كانالتنبكتيةكعتأسرةإلىينتمى.كعتالمتوكلالحاج

لدىمقربا(،الان)تمبكتوتنبكتفيالمرموقينالعلماءمن

تنبكت.قضاءوتولى.السلطان

أخبارفيالفتاشتاريخبمؤلفهمحمودالقاضياششص

التكروروقائعوذكرالناسوأكابروالجي!البلدان

الأحرار.منالعبيدأنسابوتفريقالأموروعظائم

فيألمماسيامصدراكونهإلىالفتاشأهميةوترجع

وطرفا،والاجتماعيوالثقافيالسياسيصنغىدولةتاريخ

بهاهتموقد.مالىمثلالأخرىالإسلاميةالدولتاريخمن

الفرنسية،اللغةإلىودلافوسهوداسفترجمه،المستشرقون

نفسهالعامفىالعربيةالنسخةأصدراثم،ام139عام

الكبير.الحجممنصفحة186نحوفيمحققة

الكرمةنيتومنالنخيلشجرةمنمستحضرالتئيول

وإندونيسياآسيا،جنوبىسكانيتناولهآسيا.فييخموالذي

النخيل()بذرةالفوقلبدرةبمضغإفريقياوشمرقىوالفلبين

ثمبغليهاللمضغالثمرةوتعد.المتسلقالنباتأوراقمع

تغلى،أندونتملحأوتدخنأوتجففوأحياناتجفيفها.

تفرلقأنبعدنخيلكرمةأوراقداخلالوحداتوتلف

ويسودالأحمراللونإلىاللعابلونالتنبولويغيربالجير.

المهملة.الأسنان

مثل،صلبةمادةمنقطعةتشكيلعمليةالتثييط

لقمةمنجزءهيوالفتحة.فتحةخلالبضغطها،الصلب

الخالص.كالجسمالقونفسله(تشكيل)قالبلولبية

والأنابيب.القضبانتشملكثيرةأشكالأالتنبيطينتج

متشابهةالعمليةولكن،الفلزيالتنبيطتناقشالمقالةوهذه

ثلاثوتوجد،والمطاطالبلاستيكمثلالأخرىللمواد

وهي:أساسيةتنبيطعمليات

العكسيةأوالمباشرةغير2-الأماميةأوالمباشرة-ا

المتزنة.-3

فياستعمالأالطرقأوسعهيالمباشمرةوالطريقة

ضد)الغاطس(المكبسيندفعالعمليةهذهفيالتنبيط.

قالبخلالالفلزعلىالمكبسويضغط،قصيرةفلزيةقطعة

القوةهذهوتستعمل.للأسطوانةالآخرالطرففيمفتوح

منالأسنانمعجونمثلالفتحةمنالفلزلإخراجالعظيمة

أنبوبته.
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لىمعلىقصيص

مكس!

عليهاسبالصغطفلزمتلصلمةلمادةمع!!شكلإعطاءعمليةالتنبيط

أسطوانةنهايتيإحدىدىالمكبسيددع.اللولبلقمة!يفتحةخلال

!مالحارجإلىالقضي!ويمرردلزيقضيصم!صعيرةكتلةتجاه

..للأسطهوانةالأحرىأضهايةا

حديدوقطعةقالباالمباشرةغيرالطريقةوتستعمل

المغلقة،الأسطوانةنهايةضدحديدقطعةفتدفي.مجوفة

القالبفتحةخلالالأسطوانةمنخارجاالفلزضغطويتم

ألمجوفة.والحديدة

مثلسائلاأنغيرالمباشرةأطريقةاتشبهالمتزنةوالطريقة

غيرالحديدقطعةتدفعالحديد.بقطعةيحيطالخروعزيت

قطعةفتحةخلالالفلزالسائلضغطفيدفع،السائلالمجوفة

الحديد.

يسخن.أنبعدأغلزاتشك!!التنبيطعملياتومعظم

درجةوتتراوح.التشكلعلىالفلزقدرةتزيدفالحرارة

منوأكثرم4052ب!توالقالبالحديدقطعحرارة

مثلبمزلقعادةوالقالبالحديدقطعةوتكسى.م402.52

التدفقعلىالفلزلمساعدةالمصهورالزجاجأوالجرأفيت

بسهولة.

درجةفيالفلزتشكلالتيالتنبيطعملياتتسمى

منهاوتوجد.الباردةالتنبيطعملياتالغرفةحرارة

عمليةهوكروطريقة.الدمجوهوكرطريقةوهماطريقتان

ضغطويلزم،مباشرةغيرفطريقةالدمجتنبيطأما.مباشرة

منتجاتولكن،الساخنالفلزعنالباردالفلزلتشكيلأكثر

وصنفأكبرقوةذاتعادةتكونالباردالتنبيططريقة

.الجودةعالطسطحوتشطيبأجود

،المطاطوالفولاذبمالحديد،الالومنيومأيضا:انظر

البلاستيك.

ابناوكان،اليونانيةالأساطيرفيديديامدكقئلوس

ابنهقتللأنه،تنتالوسعوقبوقدبلوتو.والحوريةلزيوس

فيماالحياةإلىبلبسأعيدثم.للالهةطعاماوقدمهبلبس

(الأموات)بلادهادلسوفي.الأسطورةتزعمكمابعد

تحتذقنهحتىغمرهماءفىالوقوفعلىتنتالوسأجبر

الماءكانالشربحاولوعندما.فوقهمعلقةصخرةتهديد

وعندما.فوقهأغصانمنالفاكهةتدلتوقد.دائمايختفى

.يدهفوقبالأغصانالرياحعصفتالفاكهةأكلحاول

وفينادر.فلزوهو،+.رمزهكيميائيعنصرالثئثالوم

التنتالومأكسيدمنغشاءيتكونالعاديةالحرارةدرجات

صناعةوتستخدمالتاكل.منالفلزيمنعالتنتالومسطحعلى

غشاءلأنالمكثفاتتصنيعفيالتنتالومالإل!صرونيات

أيضاالفلزويستخدم.فعالكعازليعملالتنتالومأكسيد

منمعينةأجزاءوفيأعوويةاالمفاعلاتبناءفىكثيرا

فيمهممكونالتنتالوموأكسيد.والصواريخالطائرات

فىالضوءانكسارخاصيةيزيدلانهالكاميراعدسات

سوائلمعيتفاعللافإنهذلكإلىوبالإضافة.الزحاج

الجراحيةللاستخداماتجدامناسببدلكوهو،الحسم

الداخلي.والرتقالعظامتجبيرمثل

فيالنيوبيومعنصرمعالطيعةفيالتنتالومويوجد

التنتالومفصلالصعبومن.والطنطليتالكولمبيتمعدني

ويتم.للعنصرينالكيميائيالتشابهبسببالنيوبيوممن

امشخلاصعندجانبيكمنتجتجارياالتنتالومعلىالحصول

وماليزيا.نيجيريافيالمعدنيةالروالسبمنالقصدير

الذريوالوزن73للتنتالومالذريوالعدد

حيثعاليتانوغليانانصهاردرجتاوللفلز.48980.1

م(.01.)+م5542ءعندويغلىم69952عندينصهر

أندرزالسويديالكيميائىالتنتالومممتشفاوقد

.ام208عامإيكبرخ

الكيميائى.العنمرأيضا:انظر

فىعاشإيطاليرسامأم(.495-51)18تدتوريتو

فيرئيسيافناناأصبحوقد.الأخيرةالإيطاليةالنهضةعصر

بإيطاليا.البندقيةبمدينةالثريةوالأسرللكنائسالفترةتلك

تظو.الدرامىبتأثيرهااشتهرتأعمالأتنتوريتوأبدع

تيتياناستخدمهاالتيالصارخةالألوانتأثيرلوحاته

تنتوريتوحققأنجلو.مايكلرسمهاالتىالقويةوللأشكال

أشكالهصوريشوهوأحيانا.المبالغةخلالمنفريداأسلوبا

خلالبنشاطالأشكالتتحرك.دراميتأتيرعلىللحصول

المتغير.والضوءالعميقةالمساحة

وأالشمعيةالأشكالبوضعتصاميمهتنتوريتوأعد

-المسرحخشبةعلىالممثلينمثل-صندوقفيالصلصالية

هذهيدرسوكان.الإضاءةتأثيرلخلقالشموعواستخدام

مشاهدةيمكنتلوينها.قبلالصورويرسمالترتيبات

منواحدةفىتنتوريتولرسوماتالمسرحيةالشخصية

.ام485عامعبداينقذماركالقديس،أعمالهأشهر

بعضعلىالضوءبتركيزالدراميالتناقضتنتوريتوحقق



902التنجستن

وظلالبألوانالأخرىورسم،عميقبلونالأشكال

أخف.

ويلقب.روبستيجاكوبوهوالحقيقيتنتورلمجواسمإن

كانوالدهلأنالصغير،الصباغيعنيوالذيتونتوريتو،لمال

الزشي.الرسمنفسهعلمتنتوريتوأنالعلماءيعتقدصباغا.

عاما.21عمرهكانعندمالهاستديوأولافتتحوقد

.(-ام)369تشنجتشاوصمويلتنج،

فىنوبلجائزةعلىحصلالمولد،أمريكيصينىعالم

ريختربيرتونمعالجائزةاقتسموقد.أم769عامالفيزياء

فيوياجسيمالاكتشافهماالجائزةومنحا.أمريكىعالم

جيه.جسيمأوإبسايجسيميسمى

في،زاوزونجبدنجكذلكالمعروف،تنجولد

أعوامهوقضى.الأمريكيةالمتحدةبالولايات،ميتشيحان

أستاذاأصبح،أم679عاموفي.وتايوانالصينفيالأولى

عملبعدوفيما.للتقنيةماساشموسيتسمعهدفىللفيزياء

بسويسرا،جنيففىالنوويةللأبحاثالأوروبيةالمنظمةفي

الأمريكية.المتحدةبالولاياتكولومبياجامعةوفي

والبريطانى(.الألما!)الحكمتنزانيا:انظر.تئجائيقا

عذبةبحيرةأطولتنجانيقابحيرة.يحيرةثئجائلقا،

أعمقروسيافيبيكالبحيرةإنإذ،بحيرةأعمقوثاني

شرقا،البحيرةويحدإفريقيا،وسطشرقلىتةمنها.

)زائيرالديمقراطيةالكونغووغربا،وتنزانيا،بوروندي

نقطةوأعمقكم068البحيرةطوليباوزامبيا.سابقا(

2.كم39832.مساحةالبحيرةوتغطي.أم4352فيها

روسيزينهرهوواحدنهرفيهايصب،جبليةشمواطئها

المنفذلوكوجانهرويعدشمالآ.كيفوبحيرةمنويتدفق

تنجانيقا.لبحيرةالمائى

تنجانيقا،بحيرةشاهدواالذينالأوروبيينأول

سبيكهاننجوجون،بيرتونريتشاردالسيرالمكتشفان

عامللبحيرةالشرقيالساحلعلىأوجيجيوصلااللذان

الجماعةأفرادأحدعلى!شانليهنريوعثر.ام858

المكانفىلفينجستونديفيدالدكتورالمفقودةالتنصيرية

ولفينجستون.ستانليانظر:.ام871عامنفسه

وهو!،ولفرامأيضايسمىكيميائىعنصرالتئجسثن

وله*.الكيميائيورمزهالصلابةمتولممطأبيضفضي

بينانصهاردرجةبأعلىيمتازحيث،كثيرةامشعمالات

العالية.الحرارةدرجاتفىقويأيبقىكما،الفلزاتجميع

درجاتتقاومالتيالمعداتفىيستخدمالأسبابولهذه

متيناليجعلهالفولاذإلىالتنجستنويضاف.العاليةالحرأرة

تنجانيقابحيرة

الوطنيمن!ره!ولحا/ءولخجبراالكاثئر،

-،ش"علم؟\روانداالوطحيلم"4!لم!بر

د!لم!حود!!6!ك!والمخم،كيفالي-+/لألم؟؟كا-لمفيلاكحر،س،لا،!د--ك!زفى،

!م*بوكالوصبر-أ4ص!!صلم

ؤح!ى،ح!/سكل!؟ط!**--ء-لمرز؟!برئم4،+ش7--ص-كمس!

لم-صفىبلأ*طبم،.لم*،

لا1ل!،كر؟بورولدجم!ممط!4-*،ص----*دص

ثرص-سحغ1*-إ4!!!ضممس/حلأ

+-**3!7--صفيدلم8بوجمبوراولم،،*-ح!*

لألا++!،؟أ،ص!مي!يؤاللبزح!لأ

لم؟حماس!خ!؟2؟كاا"9صص،ش
لا؟\-ممر!ي-!7*لمص4؟

ث!ألكونغو،ءلم"ثاكيحوما"ألم!ء..انبا

!4وحبحي،1،

ليددلمقراطمةأ2؟،أ

كونحولولملىلملأى9!ا1!

3،صثو+حؤط-لاأ\،ء؟!ا--*ء7ابحيرلآ.ن!أنبقا/!!،أ-

حرلمحؤ-س*--ص----برأ-لي،36-؟كا،*4لبه!

بز!!؟،؟\!ا-كاام!الدا؟!

،؟ل!لأ*--

أء1!!*الم

ذ،/ح!وصكو،1ص،--ثنم!-!9،م؟بر!كأرنهحمص

لح!1!!،*بخء؟)؟!،

!،لمأصد!.!!--،-

امم!ر،؟!ئم-لا7لأ-طص

ص3سبملمص

محدرؤجبثالأ1كملمثونض-لأ-4نر+لم---ص-7-7+أنجتمه-لى-!لأ،؟ركأرولا

الوطسمميممو!لؤ-لم?زامبياملالا!،--ا.-

سءس!-*-،

لم)ط*مميولعسولمخر!و

مث!،.،03ء2""؟.*

كم06،*،"لم،!3*"2*ء0،1

التنجستنفولاذأدواتتعيشحيث،مرونةوأكثرقويا

ويكون.العاديةالفولاذبأدواتمقارنةطويلاعمرا

للغايةقويةمادةوهو،التنجستنكربيدوالكربونالتنجسق

وفىالعاليةالسرعةذاتالقطعأدواترؤوسفيتستخدم

النفط.واستخراجللتعدينالحفرالات

حيثالإلكترونياتفيبكثرةالتنجسقويستخدم

المستخدمةالمفرغةللصماماتالتسخينأسلاكمنهتصنع

ويستخدم.الأخرىالإلكترونيةوالمعداتالتلفازأجهزةفى

التماسونقاطالكهربائيةالأنوارأسلاكصنعفيأيضا

.السياراتإشعاللأنظمة

هيالمغنسيومأوالكالسيوممعالتنجستنومركبات

الضوءتطلقالتيالكيميائيةالموادوهىالفوسفوريةالمواد

الفلزاتخليطويكون.الفلوريةالمصابيحفىوتستخدم

بروتراتالتنجسقمنمختلفةكمياتمعالقلوية

الطلاء.صناعةفيتستخدمالتيالتنجستن

الشيليتمعادنفيالطبيعةفيالتنجستنيوجد

)تنجستاتوالوولفرامايت،ح(40*الكالسيوم)تنجستات

الدولةهيوالصين3(.40*)!الاا!حوالمنجنيزالحديدوز

ئتخاتتقاتخحترةخطالأسمنؤبر

ء،*7س!!!نطقة

لا7فيساسيةاالمخئنيطية

المحيور

لأكلسراطإفريق!ا/7مدغشؤء

كهإشحئ!الثئحرىلمورحيضئم
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التجستنلتعدينيالرئيسيةالأقطار

السنويالتنجسقإدتاح

............الص!ضا

متريط00012

،.....السودييتيالاتحاد

مئريط!9؟003

الجموبيةكوريا

متريط!0071

البرتعال

متريط!1)004

أمشراليا

متريطر0041

النمسا

متريط!0021

ئم!ض!الأتحا%آعسودييتى..قهلأتمالأرفام-احابم!869هدهئاريميرحع

ا،مري!جة.1المعادرمكت:اللصدر

المعادنمنالتنجستنويحضر.التنجستنتعدينفيالرائدة

التنجسقمركباتلتحويلالصوديومهيدروكسيدبإضافة

الصوديومتنجستاتمحلولإلىللذوبانالقابلةغير

ثالثلاستخراجذلكبعدالحمضيضافثم)40*2!د!ا(

ثالثيصخنثم.المحلولمنكثا()70التنجستيكأكسيد

النقى.الفلزلإنتاجبالهيدروجينالتنجستيكأكسيد

أصذرياووزنه74،التنجستنلفلزالذريوالعدد

درجةعندويغليم.0043حوالىعندويخصهر.85.183

الأسبانيانال!سيميائيانالعالماداكتشفهوقد.م006/55

.ام783عامخوريهخوانوأخوهأ!ويارإديفاوستو

بمالكيميائىلعنصرا،الكهربائىالفوء:أيضانظرا

السبيكة.بمالوولفرامايت

الارتيطكيفيةدراسةهوالتنجيمعلم.كلالتئجيم،

بالحياةوالنجومأصكواكبوأأغمرواللشمسالمفترض

الأجسامأنزعمعلىويعتمد.الأرضعليوالأحداث

وأالفردشمخصيةكشفيمكنهانماذجتشكل،السماوية

فيالعالمأنحاءكلمنالناسمنالعديدويعتقد.مستقبله

نصائحعلىقراراتهمإصدارفىويعتمدون.التنجيم

الطالعيكشصأنهيزعمأ!ذىاالشخضذلك،المنجم

عدمأخرونفيهيقررالذيالوقتفي،النجومبدراسة

للتنجيم.علميأساسوجود

علمتطويروتم،الفلكعلمعنالتنجيمعلميختلف

سنة0.2.أكثرمنمنذظهرتقواعدمجموعةمنالتنجيم

الأسسإلىأيضاالفلكعلماستندالوقتذلكوفي.مضت

إلىالمسلمينالفلكعلماءبدخولنفسها.ولكنوالقواعد

فيالاعتقادانحسرالميلاديالثامنالقرنفيالعلمهذامجال

يعلملاإذ،الإسلاميةمإلعقيدةالتنجيملتعارضالتنجيم

بينهماالمجالاتاختلفتلهذاونتيجة.تعالىاللهإلاالغيب

اليومالمنجمونويشاهد.والهدفالمنهجفىواسعةبصورة

علىتحدثالتيالأشياءا!همويراقبونهاالسماويةالأجسام

للأجسامالعلميةالمعرفةعنالفلكيونيبحثكما.الأرض

الفضاء.فيالسابحةالمتنوعة

التنجيمعلممبادئ

القائل:الافتراضهىالتنجيملعلمالأسالحسيةالقاعدة

ويزعم،الأرضعلىيحدثفيماتؤثرالسماويةالأجرامإن

رسمطريقعنالتأثيرهذاعنكثيرايعرفونأنهمالمنجمون

الميلاد.جدولأوالبروجخريطةتسمىدائريةخريطة

يتعلقفيماالسيارةاعواكباوضعالحريطةهذهتوض!!

معظموفى.معينوقتفىوالنجومالأرضمنبك!

الشخص.ميلادلحظةالأجرامهذهوضعيوضجحالحالات

رسمفىالمنجمونيستخدمهالذيالنظاميعتمد

النظرةهذه،للكونخاصةن!ةعلىالبروجخريطة

الكواكب2-الأرض-أعناصحرأربعةعلىتشتمل

.المنازل-4الأبرا!دائرة3-السيارة

بوضعالبروجخريطةبرسمالمنجمونيقومالأرص.

الاجرامفإنوعليه،الشمسيالنظاموسطفيالأرض

الشمس،حولوليس،الأرضحولتدورالسماوية

أوضاعتحديديمكنهملحيثالنظامهذاالمنجمونويستحدم

هذهدراسةأنويزعمون.بالأرضوعلاقتهاأسسماويةاالأجرام

ومستقبله.الفردشخصيةتكشفأنيم!سالأوضاعا

علمفيوالقمرالشمستعد.السيارةالكواكب

والمريخالمشتريإلىبالإضافةالسيارةالكواكبمنالتنجيم

وكل.والزهرةوأورانوسوزحلوبلوتوونبتونوعطارد

ما.بشكلالناسفيتؤثرقوةيمثلأنيفترضكوكب

يأمنأكثرالشخصفيالكواكببتأثيرالمنجمونويؤمن

آخر.سماويجرم

المداراتعلىتقعنجوممجموعة.الأبراجدائرة

إلىتقسيمهاوتم،والكواكبوالقمر،للشمسالظاهرة

لكل!جدرموزا.أوعلاماتتسمىمتمساوياجزءا21

بوساطةتحدد،معينةخصائصالأبراجدأئرةمنرمز

الرموزأنالمنجمونويعتقد.أخرىوعواملمعينكوكب

دائرةانظر:الفرد.شخصيةفيالكواكبتأثيرتحدد

دائرةرموزحولالأخرىالموضوعاتوكذلك.الأبراج

الحمل.برجمثل،اللأبراج

الأرضسطحتقعسيميتم،الأبراجدائرةمثل.المنازل

)الطالع(،منازلتسمىالأجزاءهذهوكلجزءا،12إلى
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اخلأبرارموز

الحملرح+

الثوردرحء

الحوراءلرح*

السرطانرخ!ء

الأسدبرح3

السسلة%خ!

الميرالىلرجحص

العقر!رخول

القوسدرخممر

الحديبرخ*

الدلولرخ!

الحوترحث!

ه

"

"

8

كا

2

؟

لفا

9

لكواكبا

لشمسا

لقصا

درعطا

لرهرةا

لمريحا

لمشتريا

ح!أدأ

للوتو

البيترمز

!

لأحلالميلادحدولأوالبروحخريطةتسمىجداولالمنجمونيدرس

السيارةالكواكبوضيععلىيدلماشخصوجدول.بالمستقبلالتمبؤ

هذهأنالمنجمونويرعم.ولادته!لىوالمجومالأرصإلىبالسمبة

المبينةواللوحة.مستقبلهوعنالشحصأخلاقعنتكش!الأساليب

الولاياترؤساءأحدجيفرسودبتوماسالخاصةالبروجحريطةهى

السابقين.المتحدة

نأالمنجمونويعتقدالفرد،لحياةمعينةخصائصتمثلوهي

حياةفىوالرموزالكواكبتأثيركيفيةتحددالمنازل

اليومية.الشخص

لاريخيةنبذة

عرفلقد..مق0002سنةقبلالتنجيمعلمبدأ

حاليا(العرأق)جنوببابلفيالفترةتلكفىالمنجمون

زحل،عطارد،،المريخ،المشتري:هيكواكبخمسة

والكواكبوالشمسالقمربأنيعتقدونوكانوا،والزهرة

،المثالسبيلعلى.معينةخصائصذاتمختلفةقوىترسل

ويربطهأحمر،يبدوبالمريخألانيعرفكوكبيوجد

.والحربوالعدوأنبالغضبالمنجمون

مصرفيتمقدالأبراجدائرةتطويريكونأنالمرجحمن

عامبعدالاحيانبعضفيالبابليونواستخدمها،القديمة

يربطنظامبتطويرتدريجياالمنجمونوقام.م،ق0001

تسمىللنجوممحددةبمجموعاتالموسميةالتغيرات

أمطارهطلتالمثالسبما!علىالفترةتلكوفي.الأبراج

ونتيجة،معينبرجفيالشمسكانتعندمابابلفىكزيرة

الماء(.)حاملالدلوالبرجذلكبتسميةالمنجمونقاملذلك

السماويةالأجرامبدراسةالمنجمونقامالبدايةفى

منالفترةفيولكنهم.المستقبلعنالعامةالتنبؤاتلعمل

خرأئطرسمنظامبتطويرقاموام.ق002إلى.مق006

التنجيموالرومانالإغريققدماءمارسوقد،الفرديةالأبراج

الرومانأسماءومازالت،تطويرهفىواضخاأثرهموكان

خرائطفيموجودةوالرموزالكواكبعلىأطلقتالتي

هذا.يومناإلىمستخدمة

القرنمنتصفقبيلالتنجيمبأمرالناساهتمامازدادلما

العربوالمفكرينالعلماءبعضقام،الميلاديالثامن

والفارأبيالكنديالحملةهذهومثل،بمحاربتهوالمسلمين

فيالمنجمينأقوالانتقدفالكندي.حزموابنسيناوابن

خالفكما.الكواكبحركاتعلىالقائمةتنبؤاتهم

وكتبالتنجيمصناعةبطلانعلىوأكدمعاصريهالفارابى

يصحلاوفيمايصح!يمابعنوانرسالةفيذلكعناراءه

بطلانفىرأيهضمنفقدسيناابنأماالنجومأحكاممن

أحكامإبطالفيعنوانهارسالةفيالتنجيمدعاوي

المللكتابهفيواضحةحزمابنآراءوجاءت،النجوم

)الفلك(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.والنحل

بظهورأوروبافيالتنجيمبعلمالاهتمامتضاءل

منبدلأالدينيةالقياداتإلىالناستطلعحيث،النصرانية

عشرالتانىالقرنخلالشعبيتهالتنجيماستعادوقد.المنجمين

فيقوياصارالميلاديالسابكلشرالقرنوبحلول،الميلادي

تنجيم،تقويماتإصدارتمحيث،الخصوصوجهعلىإنجلترأ

وأالتنجيمهاجمتالتىالكتبمنالعديدإلىبالإضافة

خلالإنجلترافىالتنجيمأنصارعددهبطلقد.عنهدافعت

فىثانيةمرةعادتشعبيتهأنبيد،الميلاديعشرالثامنالقرن

القرنوبداية،أواخرهوفي،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوأئل

الدولمنعديدفيوانتشربالتنجيمالاهتمامازدادالعشرين

خرائطأعمدةتنشرإنجلترافيالصحفبدأت.الأخرى

نأتلبثولم،العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالالأبراج

العالم،أنحاءكلفيالصحففىتظصالأعمدةهذهبدأت

بصورةالتنجيمشئكللمواليوم،بالتنجيمالناساهتماموتزايد

قبل.ذيأوسئمن

اليومالتنجيمعلم

خرافي،معتقدالتنجيمعلمأنالناسمنالعديديعتقد

غيرقواعدهكلأنالعلوممجالفيالعلماءيعلنبينما

الأرضوضعأنإلىالعلماءيشيرالمثال!حبيلعلى.علمية
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فإن،أسذلكونتيجة،غابرةعصورمنذالفضاءفىتغيرقد

لاتتلاءمالمنجمينبوساطةالمستخدمةالأبراجخريطةرموز

الذينالناسبعضويقومبها.سميتالتيالأبراجمع

المجالتفسيرفيباممتخدامهالتنجيمعلميصدقون

أوالعواصفالزوابعوتفسير،للأجسامالمغنطيسى

أناسوهناك.الأخرىالطبيعيةوالحوادث،أصثعمسيةا

علمفيأيضايعتقدونأنهممنالرغمعلى،آخرون

الناحيةمنعليهالاعتماديم!شلاأنهيدعون،التنجيم

يمكنهاالتيالقويةاشموزمنمجموعةويعتبرونه،العلمية

التنجيمعلمعنيدافعونكماللبشر،عميقفهمتوفير

فيهايعم!!ا!العديدةأ،تالحافيذلكإلىبالإشارة

يرلضالإسلامأدإلىالإشارةينبغىالنهاية.وفيالتنجيم

صدقوا،ولوكادبونالمنجمينأنوورد،ويحرمهالتنجيم

قولهال!صيمالقرآنفىجاءكمااللهإل!الغيبل!يعلموأنه

مافيويعلمالغيثوينزلالساعةعلمعندهالله)إنتعانى

بأينفس!تدريوماغداتكسبماذانفستدريوما،الأرحام

.34دق!اد:خبير!عللماللهإنتموتأرض

أحيائاالأطباءبهيقومطبيإجراءالسلىبزلأوالدفخيط

الصفلاونموصحةتحديدفيلمساعدتهم،الحملخلال

حصميةسحبالعمليةهذهتتطلببعد.يولدلمالذي

بالحميريحيصأأ!ذياالسلويأصسائلاأوالنخطمنصغيرة

علىالمحبريةالتجاربتم!ش.درا!شهث!ومنالأمرحمفى

من،الجنينطرحهاخلايايحويالذيالسائلهذا

تؤثرأنيمكنالتىالخطيرةالاعتلالاتمنالكتيراكتشاف

متلازمةمرضالاعتلالاتهذهمث!!وتضم.الجنينعلى

هذهالتنخيطعمليةتسببولا.المشقوقةوالسنسنةداون

الجنين.علىأواللأمعلىحطورةأي

الأسبوعفيالتنخيطعملياتمعظمإجراءويتم

مرحلةفياللواتيالأمهاتعلىالحملمنعشرالسادس

تتجاوزاللاتيالنمسوةأولئكالمرحلةهذهوتشمل.الخطورة

اعتلالاتعائلاتهنفىتوجدواللاتي،سنة35أعمارهن

إلىتؤديخطيرةشدوذاتالتجاربأظهرتإذا.وراثية

إنهاءيختاراأنالإبوينيمحن،ظاهرةعاهةإلىأوالوفاة

فيإماالمبكرةالمعالجةبتخطيطالأطباءيقوموإلا،الحمل

.الولادةعندأوجدا(قليلةحالات)فيالرحم

قبلمبكرةالولادةلجعلطبيسببأيهناككانوإذا

التنخيطعمليةإجراءيمكنفإنهبمالعاديةالطفلولادةوقت

تظهرالحالةهذهمثلوفي.الحملمنمتأخروقتفي

الرحم.خارج!ميعيشالطفلكانإذاماالفحوصات

بمساعدةالتنخيطعمليةبإجراءالمولدالطبيبيقوم

التردد(.عاليةصوت)موجاتالصوتيةفوقالموجات

شاشةعلىالرحمصورةالصوتيةفوقالموجاتتظهر

إبرةيدخلبينماالجنينموضعالطبيبويراقب.خاصة

الرحم.داخلإلىللأمالبطىالجدارخلالمجوفةطويلة

ثمالنخطسائلمنقليلةكميةالطيبيسحبعندها

الفحص.إلىالسائليرسل

التكونية.الاستشارة:أيضاان!

وفيلسوففيزيائيأم(.398-0182)!جونتلدال،

تشتيتبشأنتجاربهبهيعرفماأكثر،إنجليزيطبيعي

حدوثظاهرةوتسمى.الدقيقةالأجسامبوساطةالضموء

الضوءمنحزمةتمريرعنوالناتجةالأزرقاإلىمائلأ!د

كانكذلك.تندالتأثيرالصابونمحلولمتلشىءحلاأ!

أجيولوجية.ابالعلوممهتماتندال

مادةأثريصفأن،أم876عامتندالاستطاع

قبلالاكتشافهذاكانالبكتيريا.نموإبطاءفىالبنسلين

السيرأجراهاالتيالكيميائيةالتجاربمنعاماخمسين

البنسلين.علىفليمنجألكسندر

مديراوأصبحأيرلندا،فىبريدجليجلنفيتندالولد

تندالكتبوقدأم.867عاملندنفيالملكيللمعهد

فىوذلك-فاراديمايكل-المعهدفىالسابقزميلهعن

أم(.)868مكتشفافاراديكتابه

وتغطهاالأشمجار،فيهالاتنمووجافةلاردةمنطقةالتئدرا

الطويلةالشتاءفصولتمنع.العامنصفعلىتزيد!ترةالثلوج

فيالأشجارنموالبرودةالمعتدلةالصيفوفصول،الباردة

،والأعشابوالأشنة،الطحالبتنمولذلكوخلافاالتندرا.

كماالسعاديتسمىالأعشابمثلونباتاتوالشجيرات

التندرامننوعانوهناك.الحيواناتمنكثيرةأنواعتعيم!

الألبية.والتندراالشمالىالقطبتندرا:وهى

المحيطمنبالقربالشماليالقطبتندرامناطقتقع

وأوروباوكندأ،لألاسكا،الشماليةوالأجزاءجرينلاندفي

.كثيرةبحيراتوبهامنخفضةمناطقوأغلبها.وروسيا

فيالناسمنقليلويعيشبعضها.فيالجبالوتوجد

التيالإسكيموقبائلبعضوهناك،أغطبيةاالتندرامناطق

والحيواناتالأسماكصيدفيهاتستيممناطقفىتعيش

الإسكيمو.ان!:.لطعامهمالأخرى

حيثالتندرامناطقإلىالحياةتعودالربيعيأتيوعندما

إلىشمالأأخرىوطيورالخرشنةوطيورالإوز،طيورتعود

الأرضوتغطىسريعاالتندرأنباتاتوتنموأعشاشها.

المسك،وثيرأنوالرنةالأيائل،فيهاوترعىالناصعةبالزهور

بعضالبريةالحياةوتتضمن.للدئابفريسةتقعالتي

البريةوالأرانبالقطيةالثعالبمثل،الأخرىالحيوانات
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فيتعيشالحيةالكائناتمنكثير

الأرضتغطي.القطبيةالتمدرا

والزهور،والططلبالأشنةلباتات

وفي.الصيففصللىالناصسة

القطية،الأرانبتنميحريصكل

التلوجحجلوطيورقموالف

التندراحيواناتوبعض،اللألبي

منبيضاءشتويةطبقةالأحرى

الحليدمعتتواءمالريمقأوالصو!

منالحواناتحمايةعلىوتساعد

أعدائها.

،73ع،!لجييديمابملبواكا"لأ!ك!3،!!

!12،شسس!،خس!ء،سضحس

ير3؟(ءخ--سصس!م-!،سء-/!ء!-ترء!7كا--رو"يرءص

ء+!!ول!(3س-*--ع+ى**سخ!-ء-ء؟صوو--س!3!!*-كا3يلحليدارول!ا

2وىس*المسكتيرالى-ص-،؟+3ص-ص!حكسم!-!

"("7،كا*لألم8ء7\لأ؟*-ليءلم!أالصحمصالتلوخا!!!ول؟لأ!* ريبو!!كه*!ص--حى

القطمةالخرشمة!!-

عكل-ع

قطبىأرل!-،طءممس-!-كاءكالأ!!13"لا"بر9"؟ع!4-لما،بر؟!!!3س

ير!-كا!!كا!ى"كى-ء!7?ء*3!ض

!3ء9صكا!/!-لأ؟؟9\.،"9كا!حيليرلاا3لقااء*-عكاكممم!،-

3!قحمم!!تملأينصلا؟كأعس-لا!ر!،9لأ!!!في!كاءحموويرسءص،*كافىل!-عض!ئيسش-!ولكأص-ص!؟ءكاء*ة

!!؟!جمو!!!و*ك!ع!لأى1ص!لم+،-!"عمبهت*ع3!حع!4لأ-س،4كا3لإولا،ءلأ.!ءسشكأ*كا*ش

ء13ء+*3حنةلر!ء!لاء43،لأبركارر3*ابركلاتو!!د.*كأع!،!!برقي

وطيورالقطبيةوالدببةواللاموساللونالرماديةوالدببة

الفظ،وحيواناتالبحر،عجولأوالفقمةأما.الترمجان

الشارسمكويعيعق.الساحليةالخطوطعلىفتعيش

البحيرأتفيالأخرىالسمكأنواعوبعضالقطبي

وبعض!الأسودوالذبابالبعوضتحكاثركماوالأنهار

.هناكالأخرىالحشرات

القطبتندرافيالصيفيةالحرارةدرجاتوتتراوح

التربةوتبقىم251ودرجاتثلاثحواليبينالشمالي

لمم!تحتسمأء.إلى03حواليمنالتجمددائمة

منالمياهوتمنعالدائمالجليدالتربةهذهوتسمى.الأرض

طوالورطبةباردةالتربةتبقىلذلكونتيجةبعيداالتصريف

الصيف.فصمل

بالقطبالتندرامناطقفىالترسبأغلبويأتي

إلىسبتمبرمنالأرضيغطيالذيالجليدمنالشمالي

وأغلبيةوالرنةالأيائلتهاجرالخريفوفيمايو.أوإبريل

الحيواناتوتبقى،الشتويالطعامأراضيإلىجنوباالطيور

الشتاء.فصلطوالالتندرافينشطةالأخرى

منضخمةرواسبالشماليالقطبتندرافىتوجد

والرصاصالخاموالحديدوالزيقالطبيعيوالغازالفحم

الطيعىوالغازوالزيتالفحميكفىأنويمكن.والزنك

خطوطتصميمتموقدالوقود،منالعالماحتياجاتتغطية

بيئةإلىممكنفاقدبأقلوالغازالزيتلنقلخاصةأنابيب

التندرا.مناطق

جمئأنحاءفىالجبالفىالألبيةالتندرامناطقتقع

فيهاتنمولاحيثجدا،باردةارتفاعاتوعلىالعالم

لأنالألبيةالتندرافيالدائمالجليدمانجدونادراالأشجار

وترعى.التصريفجيدةتربةذاتالمناطقهذهأغلب

الحيواناتوبعضالجبلوماعزالأيائلمثلالحيوانات

فيهاتعيشكماالصيففصلفيالألبيةالتندرافيالأخرى

وأنواعوالمرموط،الترمجانوطيور،البيكةحيواناتأيضا

.الحشراتمنأيضاكثيرة

الجليد،البايوم؟الشماليةالقطبيةالمنطقة:أيضاانظر

ئم.الدا

شرقيشمالمحليحكمذاتصاطعةتلدرليج

نعسمة،0012521سكانهاعدديبلغإنجلترا.فىإسكس

رئيسيبشكلفيهاالبريةالارأضيمساحةوتخصحص

برأيتلنجبحرشاطئعلىالساحليةالقرىوأما.للزراعة

علىالواقعةووالتون،البحريةوفرنتون،كلاكتون:مثل

كما.الشاطئعلىتقعساحليةمصايفبأنهافتشتونيز،

فىيعملونالذينللعمالسكنيةمدينةتندرينجتعتبر

علىالمقاطعةهذهوتحتوي.ولندنكولشستر،تشلمزفورد،

الركابلنقليستخدمالذيالميناءوهو،هاروششميناء

والدولوهولنداألمانيا،إلىالمشحونةوالبضائع

الشحن.حاوياتلنقلمجهزالميناءوهذا.الإسكندينافية

سكس.إ:أيضاانظر

قادةقدماءأحدام(.-941536)4وليمتنلىل،

ترجمتهإلىتعودشهرتهوأكثرالإنجليزالإصلاححركة

إنجازهأصبح،الإنجليزيةإلىوالعبريةأليونانيةمنللإنجيل

قام.الكتاببهذاالمعتمدةللنسخةأساسابعد،فيماهذأ

الكتابلجعلمحاولةفىالجديدالعهدبترجمةالأمرأول

نأوبعدإنجلترا.فيطباعتهيستطعلمولكنهانتشاراأوسع

ترجمتهطباعةاستطاع،أمء42سنةنهائياإنجلتراغادر

إنجلترا.إلىمنهانسنيتهريبمنوتمكنألمانيافىتلك

تلقىحيثإنجلترا،فيجلوسترشايرفيتندلولد

0151عاممنوكمبردجأكسفوردجامعتىفيتعليمه

وقد.ذلكبعدقسيممئاترسيمهوتمام،521نحوحتى

الألمانيالإصلاخقائدصديقهبأفكارالتأثرشديدكان

فيالكاثوليكيةالكنيسةسلطاتأعدمتهلوثر.مارتن

بروتستانتيا.مهرطقاباعتبارهوذلكبلجيكا
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صفيكأهملمحهمانئدىساعدكمرفأالمديمةحلفيةألى!ما.اممبيرةاالعامةوالحدا!تالحديتةالبا!بهامدلها،-ر:أترالياعاصمةالسلامدار

.تجاري

المتحدةتنزانياجمهورية

المحيصأعلىيص!!إصريقيا،شرقيشىكبير،قطرندرائيا

الإشريقية،اأغارةاأراضيداخ!!أغطراايممعضمأ.الهندي

وأص!ش،السلامدارهيأحاصمةا.رةالمجارالجزريضمكما

فيدودوما،باسم،جديدةعاصمةلإعدادمشروعاهناك

جمهوريةفهو،الحدولةانرسميالاسمأما.تنزانياوسط

.المتحدةتنزانيا

وبقيةالأفارقةمنأ!عاسا،تنزانيافيأصمعكانايتكون

أفقرمنتنزانياوتعد.أوروبيأو،آسيويأصلمنمنحدرة

الريف!،فيس!صانهامن08%لعيعثرحيث،العالمدول

سعتولقد.فقطالعيشأج!منالزراعةعلىويعتمدون

الاقتصادزالماذأسكومع،أصناعاتاأضطويرالدوأسة

.ا!ستوردةأسملعأو،اشراعيالإنتاجأساسه

الغسية،أغطريةاوالحياةالخلابةأطبيعةباتنزانياتشتهر

الوحشر،وحمروالأسود،والزراف،الأفيالتعيعقحيث

الوطنية،سعرنجيتيمحميةفيطليقةالحيواناتمنوغيرها

اكتيالمناطة!منوغيرها،للحيوانات!ميلوسحظيرةوشي

جبلتنزانياشمالفييوجدبها.كماالصيديحظر

أ!مماأعلىيعتبروهو،الجليديالغطاءذوكيليممجارو،

بحيرةأيضاوهناكم5985ارتفاعهيبلغإذ،الإفريقية

لمسافةوتمتد،العافيعذبةبحيرةأطولوهيتنجانيقا،

التيفكتوريا،وبحيرة.الغربيةأجلاداحدودعلىكم068

إفريقيا،بحيراتأكبروهي2،كما.48596مساحةتغصى

تنزانيا.شماليداخ!!فىمنهاجزءويقع

الانالمعروفةالأرضفيمستعمرةالمانياأقامتوقد

فى.الميلاديالتامئكلشرالقرنخلالفيوذلكبتنزانيا،

موجزةئ!حقا

.السلامدار:صمةالعا

والسواحيلية.،الإبحليزيةا:الرسميةاللغة

2دا000549:المساحة

نسمة،31..000896أم(!69ا!امالس!!الى)تقديرات:السكان

المربع.مترأعيلوا!يشحصا34:الكثافة

-م7891عامإحصاءحضر.%2.ردريعيه%08:التوزيع

م1،02لعامالسكادتتهديرات17.أد6112

سسمة.000091/36

)الكاشو(،اللادر،اللحومالمور،:الزراعة:الأساسيةالمنتجات

والقط!،،والرالهمد،وحوروالقرنمل،امما!عا!ا(،)اوالم!يهوت

والدرة،أ!والسيزاالأرز،واا!دحن،وا،والألمالى،أصتماميةاوالدرة

لقمقوا،لتبعوا،لشايوااسسحر،اوقصص،شفيعةا

والنسيح.،الغدائيةوالمشحاتالخصبات:الصناعة

!!ريقياياركالله:الوطنيالنشيد

اصتحلر.ا:الأساسيةاا!حدةا:العملة
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.أم164سنةفياعتمدتنزانياعلم

يمتلكما،الزراعةالأخضراللونويمثل

ويمثلالبلاد.أهللودالأسوداللون

اللودأما،الهنديالمحيطالأررقاللون

الطبيعية.للمعادندهوالذهبي

عاماعتمدالنبالةشعار

الشعلةوتمثل.ام649

كما،والمعرفةالحريةالموقدة

التمميةوالمعزقةالفأستمتل

الزراعية.

اررولية.االحدودفىمرحعاتالحريطةهده

المجاورةالجزرمنالعديدوتضمالكبرىإفريقياشرقيأقطمارمنتنزايا

.الهنديالمحيطفىللساحل

تعرفالتيالمجاورةالجزربعضبريطانياحكمتحين

صارت،الميلاديالعشرينالقرنبدأيةوفيبزنجبار

وفىتنجانيقا.بالحمم،بريطانيةمستعمرةالداخليةالأراضي

جمهوريةلتكوناوتنجانيقازنجباراتحدتام649عام

تنزانيا.

الحكمنظام

،أم299عامأقرالذيالجديدالتنزانىالدستورسمع

حزبهناككانالتاريخذلكوقبل.الحزبيةبالتعددية

تشاتشاماحزبباسمويعرف،الحاكمالحزبهوواحد

سياساتيقرركانالذيوهوالثوريالحزبأومانجدوزي

الدولة.

الوطنيةالسلطةقمةفيرئيصهناك.الوطنيةالحكومة

وتستمر.رئاسيةانتخاباتفيالشعبيختارهتنزانيافي

علىحكمهفترةتزيدألاعلىسنواتخمصرالرئيسولاية

وينبغيمسجلاحزباالرئاسةمرشمحيمثلأنيجب.ولايتين

للرئيس.نائبايرشحأنعليه

ومجلسرئيسهابمباجزيرةلهاتتبعالتيزنجبارولإدأرة

البلادفيالقوانينيشرعالذيالاتحاديالبرلمانأمانوابها.

بوساطةأعضائهانتخابويتمواحد،مجل!منفيتكون

.سنواتخمسكلتجرىبرلمانيةانتخاباتفيالشعب

لنساءمنها36خصصتمقعدا274منالبرلمانويتكون

.العامللنائبواحدمقعدإلىبالإضافةزنجبارلنساءوهتنزانيا

إقليما2ءإلىتنزانياتنقسم.والمحليةالإقليميةالحكومة

مجالفي،خاصةمسؤولياتالمحليةوللحكوماتإداريا،

الصحية.والرعاية،والتعليم،الزراعة

تشاتشاماحزبكانأم،299عامقبل.السياسات

المناصبلكافةالمرشحينلاختيارالوحيدالرافدمانبدوزي

المرلثئيكونأنفيكفي،اليومأما.بالانتخاباتتشغلالتى

مسجل.حزبفيعضوا

الهيئةهىاستئنافمحكمةتنزانيافيتوجد.المحاكم

درجة،أقلمحاكمتوجدكماالبلاد،فيالعليا،القضائية

وألمحلية.الإقليميةألمحاكمتضم

منالأرزويعدتنزانيا.وسطديبحيرةقربالارزحقولفيمزارعون

!م8%0الزراعةوتستوعبتنزانيا،فىالرئيسيةالغذائيةالمحاصيل

أحاملة.االقوى



تنزانيا621

مرجغاليستالحريطةهده

الدوليةالحدودثى

00083منمكونجيقهناك.المسلحةالقوات

والخدمةجويةوقواتصغير،بحريأسطولبجانبفرد،

تنزانيا.فىاختياريةالعسكرية

السكان

تنزانيافىيعيق.وسلالاتهمالسكانعدد

الأقطارأقلمنتنزانياوتعد.نسمة896.31ر...

من%02وهنالكالمدنفيس!طنهايعيشالتي،الإفريقية

فيالس!!انعددويبلغ.المدنفىيعيشونفقط،السكان

الأخرىالمدنومن،نسمة000.087حوالىالسلامدار

المناطقفيوتانجاوموانزاومبيا،زنجبار،جزيرةفىزنجبار

الداخلية.

خاصة،السكانمن08%علىيزيدماالريفيسكن

السكانكثافةتزدادحيثالبلاد،منالشماليالثلثفى

الغربية.،الش!اليةالمرتفعاتقربقليلا،

أما.الأفارقةمنتنزانيافيالسكانمن%89أنونجد

وآسيويةوأوروبية،عربيةأصولمنفينحدرونالباقيةالبقية

(.وباكسشانيون)هنود

021حواليإلىالأصليةالإفريقيةالمجموعاتوتنتمي

وماكوندي،وشاجا،سوكوما،منهاعرقيةمجموعة

،كبيرةمجموعةهؤلاءبينمنيوجدولاونيامويزي.

لملذلك،منفردةالبلادفىالحكمعلىتستطئالسيطرة

أقطارفيالحالهوكما،عرقيةمعضلاتتخزانياتواجه

أهممنتنزانيافيالعرقيالتوازنويعد.الأخرىإفريقيا

الشعورتنميةعلى،الحكومةساعدتالتي،العوامل

الوطني.

الزراعة.علىالسكانأغلبيعتمد.المعيشةأكلاط

رعيأماوالمعز،كالأغنامالماشيةبرعييعملوبعضهم

وقبائل،الماسايلمجموعةالرئيسيالنشاطفهوالأبقار،

غذاءمصدرالألبانوتشكل.تنزانياداخلفي،أخرى

حرفةيمثلالأسماكصيدنجدكما.الرعاةلهؤلاءرئيسيا

فيوأيضا،الهنديالمحيطعلىالمطلةالجزر،سكان

في،المدنسكانمعظميشتغل.الداخليةالبحيرات

والسياحة،،التجاريةالأعمالوفيالحكوميةالمؤسسات

الصناعية.الخدماتمنوغيرها،

وفقمإلرجل،متساويةحقوقلهاالمرأةأنونجد

المرأةحقوقزالتما-عمليا-ولكنتنزانيا،فيالقانون

.الثروةوامتلاك،والزواج،التعليممجالاتفي،ضعيفة

،الأطفالورعاية،المنزلفيبالعملالمرأةمسؤولياتوتزداد
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يعملكاأكثرالمرأةتعملحيث،الريفيةالمناطقفىوخاصة

الرجل.

اللغتانهماالإنجليزيةواللغةالسواحيليةاللغة.اللغات

منخليطفهيالسواحيلية،اللغةأماتنزانيا.في،الرئيسيتان

الحياةفياستعمالأأكثرأنهاكما.الإفريقيةواللغاتالعربية

يتحدثذلكبجانب.الوطنيةاللغةمقاموتقوم.اليومية

فيوهيأخرىقبليةلغاتالأصلييناسمكانمعظم

البانتو.لغةمنمشتقةلغاتمجملها

بالطين،يبطن،خشبيسياجمنالمنازلتبنى.السكن

دائريةالمنازلوبعض،لهمجاورةحديقةمنزلولكل

أخرىمنازلوهناكالقح!،منسقفولها،الشكل

منوبعضها،الطينمنوهي،مسطحةوسقوفها،مستطيلة
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البلاد.منالأومعطالجزء

الساحلعلىجزيرةأكبروهي-زنجباروتغطي

جزيرةوتقع2،كما)066حوالىتبلغمساحة-الإفرلمجى

تقدرومساحتها،الشرقيشمالهافيكم04بعدعلىبمبا،

2.كم859ب

تنزانيا.بقيةمنورطوبةحرارةأكثرالجزرهذهمناخ

السنويالحرارةدرجاتومتوسط،عامةبصفةحاروالمناخ

سما4و.08بينماكميتهافتتراوحالأمطارأما.م92

فيسما..إلىتصلقدولكنها،اسماحليالإقليمفي

الجزر.

الساحليالسهلبعدالهضمابترتفع.الهفساب

الماسايسهولتضمحيث،الداخلنحوتدريجيا،

الوسطى،الهضبةوإقليم،الشرقيالشمالفي،الواسعة
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نحوإلىالماسايهضبةوترتفعالبلاد.ثلثيغطيالذي

الماسايقبائلوجودويتركزالبحر.مستوىفوقأم!001

فيبا،الغربنحوالوسطىالهضبةأماالأبقار.لتربيةفيها

أطجفافنظراولكنالبحر.سصاتفوقأم،002ارتفاعها

فإن،أصسنةافيسم05منأقاتكونالتيالأمطاروقلة

ح!تفي،قاحلةجرداءأرضاتصبحالهضبةمناطقبعض

الأشجار.اوبعضالحشائشتكسوها،أخرىمناطقنجد

2!م6أ!ضابافيالحرارةدرجاتمتوسطفإنوعموما،

بارد.فيهاوالليلالنهار،أثناء

أصسلاس!!اأعدىتنزانياشمالطفيتوجد.ا!لرتفعات

توجدكماكيليمنجارو.جب!!بينهامنالتي،الجبلية

الحرارةدرجةأما.والجنوبية،الومطىالمناطقفيمرتفعات

كميةوتزداد،م452علىتزيدلافهيالمرتفعاتفي

السنة.فيسماا..منأكثرإلىفتصلالمنطقةفيالامطار

روفيجي،نهرهوتنزانياأنهارأه!ا.والبحيراتالأنهار

فىعليهويعتمد،الجنوبيةالمرتفعاتمنينحدرالذي

وامى.نهروروفوماونهر،بانجانىونهرتنزانيا،جنوبي

زررانيادحدرصتجزءا،الشمالفىفكتوريابحيرةوتشكل

تنحانيقا،لحيرتينجدكماوأوغدا،كينيامنكليم

أحربية.االبلادحدودفىونياسا

المتنوعة،البريةثروتهابغنىتنزانياتشتو.البريةالحياة

المحمياتفيتعيحقالتي،الحيواناتملايينفيهاتوجدإذ

سرنجيتىحديقةتغطيتنزانياشمالىففي.المفتوحةالواسعة

اشتهرتوقد2،أكم00504بتقدرمساحةالوطنية

كما،الوحشوحمرالأبقار،اركالأسود،حيواناتهابكثرة

أكبروهي.الجنوبفيللحيوانات!ميلوسمحميةتوجد

مساحتهاوتبلغ،أحالمافىالبريةللحيواناتمحمية

أكبرتمثلفيل،000.05حواليوبها2كم000.45

القردةهناكالأخرىالحيواناتومن.الإفريقيةالمجموعات

.القرنووحيدالبحر،وفرس،والجاموسوالتيتل،الإضيقية

،محدودةمناطقفيالصيدتنظيماعلىالدوأسةعملتقدر

)الذينالصيد.سارقيوجودفيالمش!طة!تظأشاحس

(.شرعيةعيرتلص!إدونيصصإ

الاقتصاد

الدولةوتتبع.الزراعةعلىالناميتنزانيااقتصاديعتمد

علىتسيطرحيثاقتصادها،تنميةفياشتراكيانظاما

والمزأرع،الأساسيةوالصناعاتالماليةالمؤسسات

الخاصةالإنتاجيةالقطاعاتبعضوهناك.أ!اسعةا

الإنتاجتنميةعلىتعملالدوأسةأنمنبالرغماو.أصغيرةا

الحجمصغيرة،الناشئةالصناعاتمعظماأنإل!،أصناممطا

علىتنزأنياتعتمد،المحركةأطقوىأضسبةوبا.ربحيةوغير

لتوليدالبترولاستيرادبجانباح!رومائية،االطاقةتوأجد

الطهاقة.

شدىلاالتي،المزروعةالمساحةضآلةرغم.الزراعة

الإنتاجثلثالزراعيالإنتاجيشكلتنزانيا،أراضيمن5%

لوحشيةالحمرا

تتجولالنووحيوانات

الوط!ىتارانجايرمتنرهفي

دتحماليفىاليم!!()إلى

هدهتحدتنزانيا.

!موغيرهاالحيوانات

الحمايةاضيةالحيوانات

المتنزهاتسالعديدفي

تنزانيا.ديالوطنية

أيضاتنزانيافيوتوحد

التىالمحمياتمنالعديد

حيثالصيد،فيهايحظر

المحمياتهذهتغطى

منكبيرةمساحات

هدهومنتنزانيا.

سرنجيتيمتزهالمحميات

و!حميةالوطنى

ومحميةبحوروبحورو

.سيلوس
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الموزيبيعونالتنزانيون

ي!مكشوفةسوقفي

زنجبار.جزيرة

مناطقفيالخصبةالأراضيوتقع.للدولةالاقتصادي

فكتوريا.بحيرةوحولوالجنوبيةالشماليةالمرتفعات

واستعمال،التقليديةالأساليبعلىالزراعةتعتمد

زراعةوهي.والسكينوالعصا،،،كالفأسالبسيطةالأدوات

.الإنتاجكلالمزارعونيستهلكإذ،معيشية

والمنيهوتالموز،:فهيالغذائيةالمحاصيلأهمأما

والقف!،الرفيعةوالذرةوالأرز،والدخن،)الكاسافا(،

السكانبعضعندالأبقاررعيونجد.الخضراواتوبعض

.الماسايخاصة

ألمحاصيللإنتاجف!،الواسعةالحكوميةالمزارعأما

المزأرعتلكمعظمكانتولقد.الخارجيللتصديرالنقدية

المحاصيلومن.البريطانيالحكمإبانخاصةملكياتذأت

حيث،والتبغ،والشاي،والقطن،البن:الهامةالنقدية

المحاصيلومنتنزانيا.صادراتثلثىالصادراتهذهتشكل

الهند،وجوز،والقرنفل)الكاشو(،البلاذر،الأخرىالنقدية

السكر.وقصب(،الحبالمنهتصنع)نباتوالسيزال

النابخنصفالخدماتصناعةتشكل.الخدمات

الحكومة،خدمةهيالخدماتوأهمتنزانيا.فيالاقتصادي

التعليم،و،كالبنوكأخرىخدماتبجانب،والتجارة

الدولةوتمتلك.والسياحة،والتأمينات،الصحيةوالرعاية

،كالبنوك،الأسامحيةالخدماتقطاعاتمنالعديد

معظموتشمل.الصحيةوالرعاية،والتأمينات،والتعليم

الزرأعية.الحاصلاتتبادلتنزانيا،فيوالمفرقالجملةتجارة

،كالفنادقالمنشاتمنكثيرمنالسياحةوتستفيد

والمطاعم.،البريةالحيواناتومحميات،الوطنيةوالحدائق

سياحى،معلمأهمالوطنيةالمحمياتفيالبريةالحياةوتعد

تنزانيابشوأطئيستمتعونالسياحمنالعديدأنكما

الهند.جوزبأشجار،الظليلة

،الاقتصاديالإنتاجمن%5حواليتمثل.الصناعة

،الأسمدةصناعةبجانب،الغذائيةالموادصناعةأهمها

،للألومنيوممصانعوهناك.البتروليةوالصناعات،والنسيج

لحديد.والسكر،وا،لورقوا،لإسمنتوا

الاقتصساديالإنتاجمن%أمنأقليشكل.التعدين

والفحموالشبالماسأستخراجيتمحيثالقطرفي

والذهب.الحجري

البن،:هيتنزانياصادراتأهم.الخارجيةالتجارة

أهميعتبرالذي،والقرنفل،والتبغ،والشاي،والقطن

الكيميائية،المواد:الواردأتقائمةوتشملزنجبار.منتجات

والنفط،،والالات،الغذائيةوالموادالبناء،ومواد

التبادلمعظمويتم.النقلوآليات،النفطيةوالصناعات

وألمانيا.،واليابانوإيطاليا،بريطانيامعالخارجي

النقلقطاعيتطورلم.والاتصالاتالنقل

الواسعة،المساحةلامتدأدن!اتنزانيا،فيوالاتصالات

تمللثتنزأنيافإن،ذلكومع.الماديةالإمكاناتتوفروعدم
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ويفتقرمعبد،منهاقليلاوأس!ش.الوقمنكم000/08

الحديدية،لل!طثخطوطوهناك.اللازمةالصيانةإلى

الميناءالسلامداروتعد.الغرليةبالأقاليم،السلامدارتربط

خلاأ!ا،ومن.فيهاالملائمالمرفألوجودتنزانيا،في،اشئيسي

ورواندا،،وملاوي،لورونديالسلمروصوليتم

!صا.ورامبياسابقا(،)رائيريمقراطيةالدوالكونغوويوغندا،

أسسلامادارمنكلفي،الخارجيةالجويةالموافأنجد

.وزنجبار،وأروشا

باللغةاثنتان،يوميةصحفثلاثتنزانيافىوتصدر

هناكأنكما.الإنجليزيةأطعةباوالأخيرة،السواحيلية

راديوجهازالمتوسعطفيويوجد،الإذاعىللإرسالمحطتين

التلفاز،خدماتأما.أشخاصخمسةبينمنفردلكل

فقط.زنجبارفيفتوجد

تاريخيةنبذة

تنزانيا.فيالإنسانيةالهياك!!أقدمبقاياالدارسونوجد

وأدواتعظاماليكىلويسالأنثروبوأ!جياكتشفوقد

فيجورجأولدفايمنطقةفيبشريةحياةوجودعلىتدل

سنة.مليونمنلأكثرعمرهايعودتنزانيا،شمالي

فيتعيشكانتالتيالتاريخقبلماجماعاتأما

طعامجامعيبمثابةكانوافقد،الحاليةتنزانيامنطقة

تصطاد،صغيرةمجموعاتفييعيشونوكانوا.وصيادين

الميلاديالسادسالقرنوفيالثمار.وتجمع،الحيوانات

منالبانتو،بلغةتتحدثجماعاتالإقليماإلىهاجرت

إفريقيا.شرقيفيواستقرواإفريقيا،أواسطومنالشمال

استوطنالميلاديعشرأصثانياالقرنفى.التجارةتطور

في،العربيةالجزيرةشمبهمنقدمواالذينالعربمنتجار

فيالأفارقةالسكانمعوتزاوجواإفريقيا،شرقيسواحل

نشأتالإفريقي-العربيالتمازجهذاومن.الإقليم

منوغيرها،رنجبارتطورتثمومن،السواحيليةالثقافات

هامة.تجاريةمراكزإلىالجزر

تمكنالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيولكن

فقامت.إفريقياشرقيسواحلعلىالسيطرةمنالبرتغاليون

ثمالبلاد.منالبرتغالي!نطردإلىأدتمتكررةأهليةثورات

زنجباروحكموا،العربيةالجزيرةشبهمنأعمانيوناجاء

وفىإفريقيا.داخ!!إلىلتجارتهمتوعلواثمومنوطوروها،

تيرةفيوالياونيامويزيمجموعاتنشطتالفترةتلك

والعاجالذهبتجلبقوافلهمف!صانت.الطويلةالمسافات

بسلعالتبادليتماحيث،الساحلإلىالقارةداخلمن

امميا.منوالخزفالزجاجومصنوعاتالملابحه!مثلأخرى

التالحمعالقرناوائ!!في.والبريطانىالألمانىالحكم

الرحالةمنالعديدالحاليتنزانياإقليمإلىقدمالميلاديعشر

.العر!السلاطيرم!العديديقطمهكادزنجبارفىالعجائبقمر

.أم469عامحتىالحريرةح!صحواأ!دسا

ألمانياكانتالقرنوبنهاية.التنصيريةوالبعثاتالأوروبيين

علىالأفارقةالأهاليالألمانأحبروقد.المنطقةعلىتسيطر

الماجيثورةقيامإلىأدىمماالواسعةالمزارعفيالعمل

المواطنينآلافالألمانقتلوقد.م5091عامفيماجي

.الثورةإخمادمنالتمكنقبل

و!ازفيرجزيرقيبريطانياحولتأم098عاموفي

البريطانيوناستولىوبالتدرجلها،تابعتينمحميتينإلى

ألمانياهزيمةوبعد.الجزيرقنفيأحمانيةاالدولةسلطاتعلى

مدتأم(-189أ19)4الأولىالعالميةالحرلبفى

الحاليةتنزانيافيالداخليةالأراضينحوسلطهابريطانيا

منبريطانياا!شيطاناالمنطقةشهدتوقدتنجانيقا.وسمتها

المنطقةإلىنزحكما،البريطانيةالإمبراطوريةأنحاءجميع

والأعمالالتجارةفييعملونكانواالذينالهنودآلاف

.الحرة

وصايةتحتمتحدةدولةتنجانيقاصارت.الاستقلال

مسؤولةبريطانياواعتبرت.أم469عامفيالمتحدةايلأم

.للا!شقلالإعدادهاعن

فيسياسينظامإيجادفيالبريطانيونفكروهكذا،

والأفارقةوالاسيويينالبريطانيينحقوتيحفظتنحاليقا،

.النظامهذابمثلالأفارقةيرحبأ3ول!ش.بالتساوي

تنجانيقااتحادالأفارقةكونام459عاموفي

ونال،وآخريننيريريجوليوسبقيادةالوطنيالإفريقى

.ام619عامتنجانيقااستقلالشرفبالأغلبيةالاتحاد

ثمللبلاد.رئيسانيريريانتخبواحدلعامذلكوبعد

.أم639عامفياستقلالهازنجباربريطانيامنحت
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إبريلفيوزنجبارتنجانيقااتحادتم.ا!لتحدةالجمهورية

باسمالاتحادسميالعامنفسمنأكتوبروفى.ام649

تبنىلها.رئيسانيريريوأصبح،المتحدةتنزانياجمهورية

كلمةوهىيوجامااساسهاشتراكيااقتصاديانظامانيريري

التقليديوالتعاونالنفسعلىالاعتمادتعنيسواحيلية،

الأعمالمنالعديدملكيةتحولتوهكذا.الإفريقي

للانتقالالمزأرعينالدولةشجعتكما.الدولةإلىالتجارية

.المتناثرةالصغيرةالحقولوتركاليوجاماقرىفيوالتجمع

وتركيزالإنتاجزيادةحيثمنأفضلالجديدةالقرىوتعتبر

الحكومة.خدمات

قرىإلى-بارادتها-الزراعيةالأسررحلتالبدايةفي

العشرينالقرنسبعينياتخلالفيولكناليوجاما،

بالقوةاسمكانمنملايينخمسةحوالىترحيلتمالميلادي

القرىتلكمنالمزارعينمنالعديدنفوروظهر.العسكرية

السابقة.حقولهمعنلبعدهابالنظر

علىنيريريعملفقد،الخارجيةللشؤونوبالنسبة

إفريقيشرقتججعنأثمرالذيالإقليميالتعاونزيادة

الهدفوكان.أم679عامفيويوغنداوكينياتنزانيابين

بينالاقتصاديالتبادلوتطويرتنميةهوالمنظمةهذهمن

المعنية.الدول

وكانإفريقياشرقىتجمعإنهارام779عاموبحلول

الاقتصاداتجاهاتتؤيدكينياأنتقويضهأممباببينمن

هذا.الاشتراكيةالنظمتبنتقدتنزانياأنحينفيالحر،

نظاملتقويض،ام789عامفيأوغندأمعحروبهابجانب

مليون005الحروبهذهكلفتهاوقد.أمينعيديحكم

منالعديدالوطنياقتصادهاعانىوقتفيأمريكيدولار

العالية.النفطأسعاربسببخاصةالمشكلات

وزادتالتجاريالميزانتناقص.الحديثةالإصلاحات

بدرجةالعشرينالقرنثمانينياتفيتنزانياعلىالديون

وأجبرت.وركودهعامةالاقتصادتدهورإلىأدت

منهاجهاتغييرعلىالتنزانيةالحكومةالاقتصاديةالمصاعب

للقطاعاتملكيتهامنالدولةفقلصت،الاشتراكي

الفردية.الاستثمارأتمنللمزيدالمجالوأتاحت،الإنتاجية

فيالعاملينعددتخفيضإلىالسياساتهذهوأدت

تزاللاولكنالتقدمبعضأحدثبماالحكوميةالمؤسسات

.كثيرةتحدياتهناك

.أم859عامالدولةرئاسةمنباستقالتهنيريريتقدم

.الثوريالحزبرئاسةمنأيضئااستقالام099عاموفي

الساحةفيالمؤثرةالشخصياتأكبرمنمازالأنهبيد

رئيسمعينىحسنعليحلوقدتنزأنيا.فيالسياسية

استمروقد.والدولةللحزبرئيسانيريريمحلزنجبار،

وفى.الإنتاجلقطاعاتالدولةملكيةخفضاتجاهفىمعيني

علىالثوريللحزبخاصمؤتمرصوتام،299عام

الواحد.الحزبحكمإنهاءتضمندلحشوريتعديلإجراء

اللاحقة.الأعوامفىحزبا(1)3سياسيةأحزابوتشكلت

أكملأنبعدمعينيالرئيساستقال،أم599عاموفي

العامنفسمنأكتوبروفىمكابا.بنيامينوخلفهولايتينفترة

بسببألغيتأنهاإلا،تعدديةانتخاباتأولبالبلادأجريت

اسملام.دارالعاصمةفيالانتخابيةالدوائربعضفيطعون

الحزبمرشحوفيهافازنوفمبرفيأخرىأنتخاباتأجريت

الأحزابمرشحووانسحب،البرلمانمقاعدبأغلبالثوري

للبلاد.رئيسامكاباوأضحىالانتخاباتمنالمعارضة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عائلة،ليكيزنجبارالبشريةالأجاس

جوليوس،نيريريبحيرة،فكتوريابحيرة،نيقاتنحا

مبراخكاروكيليصجاوماودد

لموضوعاصرعنا

الحكمنظام-1

المحاكمدالوطنيةالحكومة-أ

اهسملحةالقواتهـ-والمحليةالإقليميةالحكومةب-

السياسات-ح

السكان-2

والشرابالطعام-ووسلالاتهمالسكادعدد-أ

الترولزالمعيشةأنماط-ب

نةلدياا-خللغاتا-ح

لتعليما-طالسكن-د

لفنونا-يلملاساهـ

والمناخالسطح-3

والبحيراتالأ!ار-دوالجزرالساحليةالسهول-أ

البريةالحياةهـ-الهضاب-ب

المرتفعات-ج

الاقتصاد-4

ينلتعدا-دعةكراا

الخارحيةالتجارةهـ-الخدمات-ب

والاتصالاتالسقل-والصناعة-خ

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

تنرانيا؟لتكونااتحدتااللتانالبريطهانيتاداهسمتعمرتادما

تنزانيا؟منتجاتأهمما-

؟أم779عامفيإفريقياشرقيتجمعتداعيإلىأدىالديما-

تنزانيا؟فيرئيسأولمن-

التنزانية؟يوجاماقرىما-

تمزانيا؟فىخصوبةالأراضيأكخرقيحدأين

التالميعالقرنأواخرفىتنزانياحكمتالأوروبيةالأقطارأي-

الشرين؟القرنوأوائلعشر

تترأنيا؟فيالوطنيةاللغةما-
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فيعامكلصيفتقامالتيوالمافسةيا!سود.و!العالهلاعيأصعلمشاهدةيأتودالديرآلاهـالمشحع!تتجد!الملهمةالتنسمباريات

.والرحالللسماءالرسميهعيرالعالميةاصطولةاتعد(أعلاها!كمورة)1بإنجلتراويمحلدولى

التنس

المضاربالمتنافسونأسلاعبولىاشيهايستخدملعبةا!ى

:أآخر،ضداحدرلاع!فيهايتنافسروقد،الكرةلضر!

مسطحةمساحةعلىعادةوتلعب.اثنينضدلاعبان

بضربنقاطا،يحرزأنلاعبحساويحاولملعبا.تسمى

فوقمنإرجاعهاعلىقادرغيرالخصماتجعلبطريقةالكرة

الملعب.داخلوفيالشب!!

الهواءفيأو،مبنىداخ!!التنسأ!بةتلعبأنويمكن

التنسفقطلاعبانيلعبهاعندماالتنسلعبةوتسمى.الطلق

التشتسمىلاعبينأرلعةيلعبهاوعندما،الفردي

وأ،رجالضدرجاليلعب،النوعينكلاوفي.الزوجى

رجلفيلعبانحتلطالزوجىحالةفيأمانساء،ضدنساء

جانب.كلعلىوامرأة

أص!ا،أحااأرجاءكلفيأخنسالعبةالناسملايينيلعب

شىملاعبفيويلعبونها،للترفيهأوالرياضةلممارسة

نأويمكن.بالتنسالخاصةالأنديةوفي،العامةالميادين

نأورغمتقريبا،الأعماركلفيلاعبونباللعبةيستمتع

بالتنسيستمتعواأنيمكن،الختلفةالمهاراتذوياللاعبين

أسلوبمنلكلقاسيااختباراتعد،الكبيرةالمنافساتفإن

.الاحتمالوقوة،اللعب

العالم،أرجاءكلالمحترفونالتنسلاعبويطهوف

نقديةجوائزتقدمالتي،للتنسالعالميةالمبارياتفىليتنافسوا

فيوالنساءالرجالفيهايدخلكثيرةأقطارفهناك.عظيمة

الكؤوسوأشهر.العالميةال!ءوسعلىتتنافسالتيأغرقا

العالمبطولةيمثلالذيديفزكأسهىاصلفرقتقدماشتى

واشمانكأسوالنساء،لفرتالاتحاداكأسر،اشحالأ!فرث

المتحدةوالولاياتبإنجلتراأضسائيةابالفرتالخاص

ال!مريكية.

فيشعبيةالمشاهدةالرياضاتأكثرمنالتسسيعد

كثيرلدىالمفضلةالمشاركةرياضاتمنأنهكماالعالما،

العديدةالمبارياتيحضرون،المشجعينفآلاف.الناسمن

منيشاهدونهاالذينالملايينإلىإضافة،عامك!!تقامالتي

التلفاز.أجهزةخلال

فيإنجلترافياليومتلعبالتيالتنسلعبةتطورت

فيانتشرتماولصرعان،الميلاديعشرالتاميعالقرنأواخر

لعبةأصبحتم،0091عاموبحلول.الأخرىالأقطهار

اشئيسية.أسالميةاالرياضاتمنالتنس

ومعداتهالتنسملعب

فيممتدةبشبكةلصفينإلىمقسممستطيل.ا!للعب

وثلاثة،الوسطفيسم(19)أقدامثلاثةارتفاعها،وسطهه

الجانبيينالعمودينعندسم(أ0)7القدمونصفأقدام

وكلم(.)7.23قدما78الملعبوطول.يشدانهااللذين

عليهاتلعبأنيمكن،بحيثمخططةتقريباالملاعب

المبارياتملعبعرضويبلغ.والزوجيةالفرديةالمباريات

الزوجيةالمبارياتملعبوعرضم(.8)2قدما27الفردية

!!

برثا

!
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كعب.لهاوليس،مطاطيةقاعدةولهاالقماشمنمصنوعة

الملعب.ولاتفسدالانزلادتىمناللاعبتمنعالأحذيةوهذه

الشسيلعبكيف

الذيمناللاعبونيحددأنيجباللعبةتبدأأنقبل

مميكونالميدانمننصفأيوفي،الأولىالضربةلمميبدأ

الأشمياءهذهاللاعإنبعضويحدد.الفريقأواللاعب

الكتابةتستخدمالمثالسبيلفعلى،بالمضرببالاقتراع

،الصورةمقاملتقوم،المصنعمنالمضربعلىالمطبوعة

الاقترأعفىكماالكتابةمقامالاخرالجانبويقوم

علىالمضرباللاعبينأحديوقفالاقتراعوعند.المعروف

الوجهالاخرالفريقأوالخصماللاعبويحددويديرهإطاره

المرعبينابعضويستخدم.الأعلىبالاتجاهسيكونالذي

الفريقأواللاعبكسبفإذا.الاقتراععمليةفيالعملة

اختيار2أو،الاستقبالأوالإرسال-اختياراإمالهفيحق

فيه.سيلعبالذيالميداننصف

بالنقاطإماالتنسأهدافتسجلالأهدا!.تسجيل

الفريقأو-اللاعبويسجل،بالمجموعاتأو،بالأشواطأو

إرجاعفيالخصمالطرفيفشلعندمانقطة-الثنائي

وللفوزخطأ.يرتكبعندماأو،صحيحةبطريقةالكرة

،نقاطأربعالجانبينمنجانبيسجلأنمنلابدبالشوط

فىبنقطتينالاخرالجانبعلىمتقدمامنفذهايكونوأن

اخةأسثاوا03،والثانية،51الأولىالنقطةوتسمى.الأقل

بدايةكيفيةالمؤرخونلايعرف.شوطالرابعةوتسمى،04

.الأهدافتسجيلنظام

سجلهاالتيبالنقاطأولآينطقالنتيجةذكروعند

كانإذا:المثالسبيلفعلى.الإرساليؤديالذياللاعب

نقاطثلاثوالنتيجةفائزأالإرساليؤديالذيالجانب

أما.0451أنهاعلىالنتيجةفتذكرواحدةنقطةمقابل

فتكونالأولبنبالنقطينالمستقبلالجانبفوزحالةفي

نقاطبثلاثالجانإنفوزحالةوفى03،صفر-النتيجة

يأيفوزولكي.التعادلويسمى4،.4-0النتيجةتكون

وتسمى.بنقطتينيتقدمأنلابدالتعادلبشوطجانب

الديالجانبخسرفإذا،ميزةالتعادلبعدالأولىالنقطة

مرةالتعادلتكونالنتيجةفإن،التاليةالنقطةا!ليزةكمسب

.أخرى

نأيقتضيفيهاالفوزفإنالمجموعاتلعبحالةفيأما

فيبشوطينمتقدماويكون،أشواطبستةالجانبينأحديفوز

فإنتعادلأي،5-هالشوطنتيجةكانتمافإذا.الأقل

نقطتين.علىالطرفينأحديحصلأنإلىيستمر،الشوط

يلعب،المنافساتبعضفي6-6إلىالنتيجةتصلوعندما

والجانب.النقاطمنعددمنويتكونالتعادلكسرشوط

بالمجموعةيفوزالتعادلكسرشوطفى-يمو6الذي

يفوزجانبأولفإن،المنافساتأغلب.وفي

،الأخرىالمنافساتبعضوفي،بالمباراةيفوزبمجموعتين

يفوزالذيهومجموعاتبثلاثيفوزالذيالفريقفإن

بالمنافسة.

فياللعبفيالكرةلوضعتؤدى.الإرسالضربة

علىويجب.نقطةكلتسجيلوبعدشسوط،كلبداية

يضربهاثمالهواء،فيبالكرةيرميأنالإرساللاعب

الكرةتسيرأنمنولابد،الأرضتصلأنقبلبالمضرب

النصف)منللملعبالاخرالنصفإلىمائلخطفى

ويبدأ(.العكسأوالمقابلاليسارالنصفإلىاليمين

الجانبمنباللعبشوطكلفيالإرسالضربةاللاعب

الأيمنالجانبينب،الإرسالتبادلويتم.الملعبمنالأيمن

التنسفيتستخدممصطلحات

الموضعفيوتسقطالشمكةبأعلىتصطدمإرسالصرلة.الإعادة

ضربةوتعاد،تحتسبلاوهيالحص!ا،ميدادمنالصحيح

.لإرسالا

فيأشواطعشرةأوشوط!ى!اطستلعديكودتحادلهو.التعادل

.المجموعاتطريهتص!أطعصا

وأالإرسالضربةمنأحتمبكةاأممرةاتصر!عدمايحدت.الحطأ

الذياللاع!ويرتك!الآحر.الجانبمنالملعصحارحتحرح

وضعهعيرأو،البدايةحطتعدىإذاقدمياخطأالإرساليؤدي

فإدا.الإرسالبصربةقيامهأتماءالكرةصربقبلالحريأولالم!ني

نقطة.بهويخسرمزدوجاخطأيسمىحطأهفإدمرتير،أحطأ

لالشوطوللفور.النقطةلعدالسقاطلإحراروحدةأع!هى.الشوط

الأقل.علىشق!يئويتقدم،لقاطأربعاللاع!يسجلألىلابد

مرةالكرةتقفزأدبعداللاع!يستحدمهاصرلههي.الأرضيةالضربة

الملعب.ممطواحدة

أرضتلمسأنقبلبالكرةقويةصربةأيهي.الطائرةالفمربة

الملعب.

مستوىفوقمنالحصملضمربةقويةتصويبة.الرأسفوقضربة

.الرأس

ضاربهاويتوقعالهواء،فيمرتفعةئممر!قويةصربة.القوسيةالضربة

المتمبكة.عنالتراجععلىوترعمهحصمه،تعحلصأن

يسجلهانقطةهىالممتازةالإرسالضربةأو.اللمتازةالفمربة

صحتها.رضلمسهاعناهسشقبليعحزعندما،الإرسالضار!

المائزلتحديد،السقاطسعددم!مكودإضا!يشوط.التعادلكسر

عدالتعادلإلىالشوطلتيحةتصلأنبعدغالباوئلعص.لالمجحوعة

66.

نقطة.أيتسجيلعدمأوصفرايعيم!طحلاشيء.

الفوزمنلابدلهاوللفوزمباراةفيالتسحيلفيوحدةأع!.المجموعة

حالةفيإلادلك،فياستتناءولا.لشوطينوالتقدم،أشواطبستة

.التعادلكسرلحب
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ضربةاللاعبيؤديأنولابد.نقطةكلبعدوالأيسر

فييقفأنيمكنأنهغير،القاعدةخطخلفمنالإرسال

الجانبى.والخطالمركزعلامةبيننقطةأي

بدأالذياللاعبيستمرالفرديةالمبارياتحالةفي

ينت!أنإلىالإرسالضربةأداءفيالإرسالضربة

يؤديالذيهوالمستقبلاللاعبيصبحوبعدها.الشوط

أداءتبادلفياللاعبانويستمر.الإرسالضربات

الزوجيةالمبارياتوفي.شوطكلبعدالإرسالضربات

إضافةولكن.شوطكلبعدأيضاالإرسالضربيتغير

الإرسالضربةيتبادلونفريقكلأعضاءفإنهذا،إلى

الإرساليؤديالفريقينأحدكانفإذا.بالتناوببينهما

اللاعبينأحدفإن.الفرديةالأرقامذاتالأشواطفي

اللاعبويؤدي،الأولالشوطفيالإرسالسيؤدي

.بالتناوبوهكذا،الثالثالشوطفيالإرسالالثاني

بعد،الملعبفيمواقعهمالمتنافسوناللاعبونويغير

ذاتالتاليةالأشواطوكل،والثالثةالأولىالأشمواط

الفردية.الأرقام

وأ،الملعبخارجالإرسالضربةكرةوقوعحالةفي

ضربةلاعبيرتكبكماخطأ،يعدذلكفإنالشبكةعلى

تدوسأو،القاعدةخطقدمهتتعدىعندماخطأالإرسال

.الكرةيضربأنقبلالجريأوبالمشيوضعهيغيرأوعليه

الأخطاءهذهمنواحدايرتكبالذياللاعبويعطى

الضربةفيفشلهحالةوفي.الإرساللضربةثانيةفرصة

خطأارتكبقديكونفإنهبمبقدمهلتخطجهأولخطئهنتيجة

للشبكةالكرةلم!يىحالةفيأما.النقطةويخسرمزدوجط

ضربةتسمىفإنها،بالملعبالصحيحالمكانفيووقوعها

ضربةتعادكما.ثانيةمرة،عادتهاويسمحمحسوبةغير

الاخرالطرفيكونأنقبلضربهاحالةفيالإرسال

مستعدا.

مناللاعبالصحيحةالقويةالإرسالضربةتمكن

الضربةهذهللاعبفيمكن.بسهولةنقاطعلىالحصول

لايتمكنصحيحةضربةوهيا!لمتازة،بالضربةيضربهاأن

الردفإنردها،منتمكنلووحتىلمسها.منالمستقبل

تسجيلمنالإرساللضاربيمكنبحيثضعيفا،سيكون

بسهولة.قويةضربة

مكانأيفييقفاأن،المستقبلالفريقللاعبييسمح

استقبالأثناء،الملعبمنالخاصجانبهمافييختارانه

علىمبنيةبطريقةالمستقبلمايقفوعادة.الإرسالضربة

لضربةالضاربكانفإذا.خصمهلعببطريقةمعرفته

سبيلعلى،السرعةشديدةالضرباتذويمنالإرسال

وقتانفسهليعطيالملعبآخرفىيقفالمستقبلفإن،المثال

قوية.إرجاعضربةليسددكافيا

بنسبةالزجاجيةالأليافمنمصنوعإطارلهنموذجيتنسمضرب

النايلونمنمصنوعةيتمبكةالمضربوواجهة،جرافيت%51و85%

بالجلد.المقبضويغطى،أخرىاصطناعيةمادةأيمنأو

علىينبغىالإرسالضربةبعد.اللعبطريقة

،للأرضلهالمسةأولبعدالكرةيضربأن،المستقبل

المنطقةفىتسقطأنلهاولابد،الشبكةعلىمنويرجعها

وأ،الفرديةالجانبيةوالخطوط،القاعدةبخطالمحددة

وتعد.الزوجيةالمبارياتحالةفيالزوجيةالجانبيةالخطوط

الجانبخطأو،القاعدةخطعلىتسقطالتيالضربة

الشبكةتلامسالتيالقويةالضربةتحمسبكما.صحيحة

ويسمحأيضا.صحيحةالملعبمنالاخرالنصففيوتقع

بعدعودتهاحالةفيالأرضتلمصأنقبلالكرةبضرب

.الطائرةالضربهالحالةهذهفيوتعسمى؟الإرسالضربة

الأرفمية.الضربهتسىواحدةمرةالأرضلمستفإذا

الطرفينأحديسجلحتى،اللعبفياللاعبونويستمر

فياللعبةأثناءنقطةالفردأوالفريقويكسب.نقطة

فترجعها،الكرةالخصميضربعندما-ا:التاليةالحالات

الملعب.خارجالكرةاللاعبيخرجعندما2-الشبكة

مرتين.الأرضتلامسبأنللكرةيسمحعندما3-

.الكرةاللاعبيلمس-عندما4

ضرباتأوأرضيةضرباتباستخدامللاعبينويسمح

اليدباطنضربةهيالأساسيةوالضربات.مختلفةطائرة

يستخدمونالذين-اللاعبونويضرباليد.ظاهروضربة

منالأيمنبالجانباليدباطنضربة-اليمنىأياديهم

اليدظاهرضربةويضربون،المضربيكونحيثأجسامهم
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أجسامهمعبرالمضرببهاالتياليمنىأيديهمبتحريك

ضربةيضربفإنهالأعسراللاعبأماالأيسر.للجانب

مناليدظاهرضربةويضربالأيسر،بجانبهأليدباطن

الأيمن.جانبهعلى

الشبكةعنالابتعادعلىخصمهاللاعبيرغمولكي

ضربةوهي،الساحقةالقوسيةالضربةيلعبأنيمكن

هذهففى.الملعبنهايةنحوموجهةتكون،عاليةقوية

ليلحة!الشبكةعنالابتعادعلىالمستقبليرغمالحالة

الخصمافإن،بعيدةالقوسيةالضربةتكنلموإذا،بالكرة

بضربتحدثوالتيقوبة،رأسيةفوقبضربةيرجعهاقد

لايم!شبحيثقويةماتكونأ!باوغا،الرأسفوقمنالكرة

إرجاعها.

معينة،بويقةالكرةيضربأناللاعبيستطيع

تحتية،لولبيةأوفوقيةلولبيةتكونقدلولبيةحركةليعطيها

ردها.يصعببويقةتتحركالكرةتجعلاللولبيةوالضربة

منتزيدفإنهااللولبيةبالطريقةالقوسيةالضربةنفذتوإذا

سرعتها.

وتحديدالحكامبدورأنفسهمااللاعبونيقوم.الحكام

المبارياتأنعيرانتنس،مبارياتمنكثيرفيالنقاط

والحكما.رسميينحكامعدةاستخدامتستدعي،المهمة

أما.المبارياتكلعنالمسؤولالمباراةحكمهوالرئيسي

هذاويجلس،الملعبحكمفيدعى،الملعبعنالمسؤول

الملعبجانبعلىموضوع،مرتفعمقعدعلىالحكم

ويشرفالجمهور.علىالنتيجةليذيع،الشبكةوبجانب

31عددهميبلغالإداريينمنمجموعةعلىالحكمهذا

علىمواقعهموتحخذونالحطوط،رجاليسمونإداريا

إذامايحددونالذينوهم.الملعبحولمختلفةنقاط

ضربةخلالالصحيحةبالطريقةضربتقدالكرةكانت

بداخل)أيعحيحةالضرباتكانتإذاوما،الإرسال

(.الملعب)خار!صحيحةيخرأو(الملعب

المنظمالتنس

وهم،هواةالعالمفيالتنسلاعبيمعظم.الهواةتنس

يأولايتسلمون،البدنيوالتدريبالمتعةأجلمنيلعبون

يقي!ونها،صغيرةمنافساتفىاللعبةأغلبهمويمارسأجر.

ويبلغغالبا.الأسبوعنهايةعطلاتخلالأندلمجهمبين

إنجلترافىشخص025و...نحوالتنسأنديةأعضاء

ونيوزيلندا.أستراليافي004!...ونحو

الاتحاد-العالمىالمستوىعلى-التنصعلىويشرف

001دالوطنيةالتنسروابطمنالمكون،للتنسالعالمي

الملاعبلتنسإنجلترارابطةالروابطهذهوتشملقو.

كنداورابطة،المتحدةبالولاياتالتنسورابطة،العشبية

الويقةهيالمضربقبفمة

اللاع!دهايمسكاتر

اللاعميروأعلب.المفهمرب

يطهلقالتىبالطريقةيمسكوسه

الاوروبيةاللسكةاس!عليها

ضرلةعمدأ!()كولتيتا

باللسكةويمس!صسهأ!إرساأا

يضرلونعدما،الشرقية

اليد.وظاهرباطنصرلات

يدهراحةاللاع!يضبع

كما.المقبضعلىوالاصابع

بالصور.موضحهو

الأوروبيالإرسال

الشرقيةاليدظاهرضرلة

الشرقيةاليدباطنضربة

الملاعبلتنسأسترالياورابطة،أمحشبيةاالملاعبلتنس

العشبية.

الدوليةالمبارياتفياللاعبينأغلبإن.المحترفينتنس

تنسوأصبح،الهواةمنكانواعديدةلسنواتالمهمة

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتفيمنتشراالمحترفين

هم،المحترفينمناليومالتنسفيالبارزيناللاعبينوكل

الأمواللهمتدفعأو،المالأجلمنالتنسيلعبونالذين

تدريسه.أوالتنسلعبةعلىللتدريب

للتنس،المحترفينوالنساءالرجالمنكلكونوقد

وكون.منافساتهمعلىولتشرفلتمثلهممنظمات

وفيأم،729عامالتنسمحترفيرابطةالرجالالمحترفون

التنس.محترفاترابطةالتنمه!محترفاتكونتنفسهالعام

الرئيسيةالمنافساتفياللعبكان.التنسمنافسات

ذلكوفي.ام689عامحتىالهواةعلىمقصوراللتنس

للتنسالعالميالاتحادفيالأعضاءالدولصوتتالعام

ذاتها.الكأسعلىبالتنافسوللمحترفينللهواةللسحاح

المفتوحةالمنافساتباسممعروفةالمبارياتهذهوأصبحت

مفتوحة.تقريباالمنافساتكلفإن،اليومأما،للتنس

بريطانيا،منكلفيالوطنيةالبطولةمنافساتتعد

الفرديةالمنافساتأهموفرنساوأ!شرالياالمتحدةوالولايات

المنافساتالعالمفيالتنسمبارياتأشهرومن.التنسفى

وتكونويملدون.بطولةتسمىالتي،البريطانية

.اقامالانتصارباسممايعرفمعاالأرلغالبطولات
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(ويمبلدون)بطولاتلإنجلتراالعامةالبطولات

.ام488عامالنساءومنافساتام877عامالرجالمنافساتبدأتوقد.لندنبضواحيويمبلدونفيعامكللإنجلتراالعامةالبطولاتتقام

.أم029عاممندللفرديويمبلدونأبطالقائمةالجدولهذاويعرض

الرجالهـدي

لبلدالفائزالسنةا

المتحدةالولاياتتيلدرليلأم29

المتحدةالولاياتيحلدلىيلأم29

استرالالاترسودحيرالدم291

المتحدةتالولابحو!سوديكلام29

لرلسالوروتراحيرام52

!ر!سالاكوسترييهأم29

لسافراوترسرحيرم291

ثرساكوشيههريأم29

!ر!سالاكوستريهأم29

!ر!ساكوشيههريأم29

المتحدةالولاياتتيلدديلأم39

المتحدةالولاياتوودسيدام39

المتحدةالولايات!ايرألسيوعرتام39

ألمترالياكروثوردحاكأم319

لباربطابري!ربدم391

لاريطليري!ريدم391

لياريطا!ري!ريدم391

المتحدةالولايات،دخدلىأم319

المتحدةالولاياتلادخدلىأم319

المتحدةالولاياتريحزلويام39

ماثساتهاكتكىلمام45-49

مرلسا!رايحمودم1491

المتحدةالولاياتكرامرحاكم4191

المتحدةالولاياتدولكحميرحلو!أم49،

المتحدةالولاياتضرويدريدأم149

المتحدةالولايات،قطلادخأم59

المتحدةالولاياتسا!يتدكأم59

أمترالاسحمالىدراكأم59(

المخحدةالولاياتسيكساس!يكم5191

مصرياروسلاهـدروسيم591

المتحدةالولاياتترالرتتوىام519

أسترالياهودليوم1591

شرالياأهودليوم1591

أسترالياكولرآشليأم/59

المتحدةالولاياتأولميدرأليكصم5191

أ!حزاليالحريررديبأم69

أسترالياليصرودم691

ياسشاأليمرودرم1691

المتحدةتالولابماكملىشاكام619

أسترايايمرسودإرويم1691

أسترالياإيرسولىرويم1691

أساياساشاسامالويلأم69؟

صترالياأليوكوهـحودم1691

لاستراأليورودم691لم

لاستراأليورردم1691

لياستراأكوم!!يوحودم791

أشراليايوكوم!حولىام719

المتحلىةاسلا،تاسجثشارم1791

لبلدائزلفاالسنةا

تشيكوسلو!ايهاكودرحادم7391

المتحدةالولاياتكولوررحييمم4791

المتحدةالولاياتآشآرثرأم759

السويدلورحلمجرررم6791

يدالسولورحليوررم7791

السويدلورحليوردم8791

السويدلورحليوردم9791

لسويداورحليوردم0891

المتحدةالولاياتماكروحولىم1891
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المتحدةالولاياتأرسوردمارحريتأم749
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اللتحدةالولاياتدرايشيرليام569

المتحدةالولاياتحسودألياام579

المتحدةالولاياتحسودألثاأم589

الراريللوويوماريام9591

الراريللوويوريامام0691

لمجاريطامورتيمربجلاأم1691

المتحدةالولاياتسوسمادهالزكاري!ام269

أسترالاسمي!مارعريتام639

الراريللوويوماريام4691

أسترالياسحيتمارحريتام659

المتحدذالولاياتكحح!لمحطأم669

المتحدذالولاياتكححيرطيأم679

المتحدذكإلولاياتحيرللىأم689

باريطاحولرهيدودادأم969

أسترالياكورتسميثمارحربم0791

أسترالاحولاحوجإيمودم1791

المتحددالولاياتكححيرللىام729

المتحدؤالولاياتكهححيرلمحطام739

المتحدوالولاياتإيمرتكري!أم479

المتحد؟أسلاياتاكحح!يماطيأم759

المتحدةالولاياتإيميرتكري!أم769

ا!ريطاريديرحيام7791

المتحدةالولايات،!راتيلو!امارتياأم789

المتحد،الولاباتلا!راتيلو!امارتياأم979

أسترالياحولاحوعإيثولىأم089

المتحد،الولاياتلويدإيفيرتكري!ام819

المتحد،الولاياتلا!راتيلوفامارشاام829

المتحد،الولاياتلا!راتيلو!امارتياام839

المتحد،الولاياتلا!راتيو!امارياأم849

المتحداالولاياتلا!راتيلو!امارتياأم859

المتحداالولاياتلاثراتيلو!امارتياأم869

العريةألماياعرا!متيميأم889

العردبةألماياعرا!ستيمىأم989
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ألماياعرافستينيام199

ألمايىعرا!ستييأم299

ألماياعرا!لمتي!م3991

أسايخامارتيزكوشتيام4991

ليالماأ!طغراستي!م5991

ألمالباعرا!ستيميأم699
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المفتوحةالأمريكيةالمتحدةالولاياتبطولات

مذالرحالمنافساتبدأت.ليويوركمدينةفيميدوفلالتسيمحفيعامكلتقام

.م6991عامإلىام029عاممنأمريكافيوالنساءالرحال!رديأبطالالىلية

الرجالفردي

الفائزالسنةالبلدالفائزالسنة

،شاسىإيلىأم729المتحدةالولاياتتيددللأم029
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سامراسلتىام699المتحدةالولاياتلاركردراسكام449

النساءفرديالمتحدهالولالاتلاركروالكأم549

ليورشيدمالورجمامولاام029المتحدةالولاياتكرامرحاكأم469

اسريماليورشيدمولاأم219المتحدةالولاياتكراصحاكأم479
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مولاليورشيدمالوريم2691استرالياسحمادمرالكم5291

ولىهيليرأم279اهلتحدةالولاياتترالرتتولىم5391

ولرهيليرام289المتحدةالولاليتسيكساسيكم5491

واسهل!!أم929المتحدةالولاياتترالرتتوليأم559

لوتاللىأم039أيزالارررو:ا!ك!أم569
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حاكورهلهيليرم3591أشرالياأممرسولىرويأم619
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ياريطا

الولاياث
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تبلالوا

تلابلوا

ئتميلى

لولاياتا

الولايات
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ياتالولا
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لاياتلوا

لولاياتا
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المتحلى

المتحلى

المتحلى
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المخد

المخحد

المتحلى
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لفائزا

زدلرل!!

اولرص!لي

درستأرسورلىمارص!ت

درستأرسورلىسارحرلت

تسردأرلرردمارحرب

ليسكوي!رمو

ليسكوي!رمر

لىدوكوي!رمو

هارتدوريى

ثهاردوري!
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حسودلياأ
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لوويوماريا
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سميتمارحريت

سميثمارحريث

كهححيرير

كحححبرلبلى

كورتسميتمارحريت

يمعيملاليد

إيميرتكري!

كري!إيميرت

)يميرتكريى

كري!ايميرت

أولقتراسي

ايعرتكرير

أرصنننراس

يثيرتإكري!

يلو!ا،!رارياما

ايلو!،!راماريا

ليكو!امدلاها

تيلو!االرلا!ارتيا

تيلودالادرامارتيا

عرا!ستيمى

عرا!ستيثي

سالاتيحالراسلا

سيليسمويكا

!ميليسموديكا

عرا!مئيى
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عرا!ستيمى

عراهـ/ستيثى

البلد
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المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةاسلاياتا

يلراضا

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

أسنرالبا

الراريل

الراريل

أمترايا

الراريل

المتحدةالولايات

لريطايا

أشرالبا

أستراليا

المتحدةالولايات

المخدةالولايات

المنحدةالولابات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المخدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

تشيكوسلو!اكيا

المتحدةالولايات
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الريةلمجاألما
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يوعوسلا!يا

يوعوسلا!يا

ساألما

ساألما

-7ليالماأ



922الشى

فقط:رجلانإلاواحد،عامفيالأريعبالبطولاتيفزولم

عامالتامالانتصارالجنسيةالأمريكيبادجدنحققفقد

عاميفيمرتينالأستراليليفررودأحرزهكما،أم389

الانتصارنساءثلاثحققتوقد.ام969وام629

،أم539عامالأمريكيةكونوليمورين:وهنالتام

،أم079عامالأستراليةكورتسميثومارجريت

.أم889عامالغربيةالألمانيةغرافوستيفي

المحترفينمنافساتتنظمالتيالمنظماتمنعددوهناك

منسلسلةفى،المحترفيناللاعبينأهمويلعب.فقط

بريكس)جراندالكبرىالجمائزةدائرةتسمىالمنافسات

منافساتفيمهارةالأقلاللاعبونيلعبكماسيركوت(.

فيأيضاالمحترفاتالنساءوتلعب.لهمتنظمأخرى

دورية.منافسات

يسمىنظاما،والهواةالمحترفينمبارياتأغلبتستخدم

لبعضبعضهمالقمةلاعبيمقابلةدونللحيلولةالتفريق

يصنفاللاعبينوافضل.الجولاتمنالأولىالمراحلفي

يتمحتىوهكذا،اثنينبرقميليهوالذيواحد،بالرقم

وعلىسابقاحققوهماعلىبناء،كلهماللاعبينتصنيف

لاعبين،ثمانيةتصنيفشمالمنافساتأغلبوفي.سمعتهم

بعضهمالمصنفوناللاعبونلايقابلبحيثالمبارياتوتنظم

النظامهذاولايتغير،النهائيةقبلالرباعيةالجولةفيإلابعضا

المصنفين.غيراللاعبونيهزمهمأنحالةفىإلا

وأهم.العالميةالفرقلميدالياتعديدةمبارياتوتقام

ديفزدوأيتبهاتبرعالتيديفزكأسهيالمنافساتهذه

علىالمنافساتوتقام.أم009عامالأمريكياللاعب

.عامكلمؤهلةدولة61من،الرجاللفرقالكأس

،التعادلتسمىمبارياتسلسلةفيالفرقهذهوشقابل

فردية.مبارياتوأربعواحدةزوجيةمباراةمنتتكون

ديفز.كأسانظر:بالميدلياتالفائزينولمعرفة

كلالعالمكأسعلىوأسترالياأمريكالاعبويتنافس

وتقام،أم079عاممنذالمنافساتهذهبدأتوقد.عام

المتحدةبالولاياتكونكتيكتبولايةهارتفوردمدينةفي

فرديةمبارياتخمسمنالمنافسةوتتكونالامريكية

زوجيتين.ومباراتين

عاموأيتمانهوتشكسهازلالأمريكيةاللاعبةتبرعت

النسائيةالفرقعليهاتتنافسجائزةليكون،بكأسأم239

هذهمبارياتوتتكون.المتحدةوالولاياتإنجلترافيللتنس

وفي.زوجيتينومبارأتين،فرديةمبارياتخمسمنالكأس

الاتحادكأسللتنسالعالميالاتحادأوجدام639عام

جولةكلوتتكونالأعضاء.الدولتمثلالتيالنساءلفرق

وواحدةفرديتينمباراتينمنالتصفيةمبارياتجولاتمن

زوجية.

العربيةالدولفىالشم!

أولوكان،العربيةالدولمنكثيرفيالتنسلعبةتنتشر

أتحادأولتكوينوتم،أم019عاممصرفيظهورها

الدولأقدممنمصروكانت.ام259عامللتنسمصري

.أم269عاموذلكللتنسالدوليالاتحادشكلتالتى

فيالسعوديةالعربيةالمملكةدخلتالتنسلعبةأنورغم

إلارسميبشكلبهاالاهتمامشملمأنهإلامبكر،وقت

عامففيشؤونها.يرعىرياضياتحادلهاأصبحأنبعد

تنساتحادإلىالتنسلعبةانضمتام759أهـ،593

السعوديالاتحاداسمهأصبحالذيالسعوديالطاولة

فيتنتشراللعبةبدأتذلكأثروعلى.الطاولةوتنسللتنس

والكلياتكالجامعاتالمتعددةوالهيئاتالرياضيةالأندية

للتنسالسعوديالاتحادونظم.الوطنيوالحرسالعسكرية

بهافازتالتيللتنسخليجيةبطولةأولالطاولةوتنس

التنسلعبةوواصلت.أم869هـ،أ604عامالسعودية

سنة(16و41و12سن)تحتللنالثئينالعربيةالتنسبطولات

ولاشئات.لاشئينضمتالدوراتهذه!7

للشبابالعربيةالتنسبطولات

الثامنة.الرياضيةالعربيةالدورةفعالياتضمنكانتالدورةهذهء

السنةورةلدا

الدولعدد

المشاركة

المنظمالبلد

ولىلأا

نيةلثاا

لثةلثاا

بعةلراا

مسةلخاا

سةدلساا

م2!91

م3991

م4991

م5991

م6991

م7991

7

7

7

9

(ءالبيضااراللى)لمغربا

(ضالريا)يةلسعودا

تونمس()نستو

ير(هرة)القامصر

*(هرة)القامصر

+،(تونس)تونص

السنةةورلدا

الدولعدد

المشاركة

المنظمالبلد

ولىلأا

نيةلثاا

لثةالثا

بعةلراا

مسةلخاا

سةلسادا

بعةلساا

سةلثاا

سعةلتاا

شرةلعاا

م0891

82!أم

م8791

م8891

م9891

م0991

م2991

م3991

م5991

م6991

م7!91

ه

ه

8

ه

6

9

17

13

بلس()طراليبيا

(ءالبيضالدار)االمعرب

(هرةلقاا)مصر

(ادبغد)قالعرا

تونس()تونس

(ءلبيضاارالدا)لمغربا

مشق(د)ياسور

(ةهرلقاا)مصر

(ةهرلقاا)م!مر

(ةهرلقاا)مصر

(تبيرو)نلبخا
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هـ،أ134عاموفى،السعوديةالعربيةالمملكةفىتطورها

السعوديالاتحاديسمىمستقلاتحادأصئلها،ام391

.المضربلكرة

العربيةالدولمعستوىعلىاللعبةشؤونويرعى

ويقوم.أم749عامأنشئالذيللتنسالعربيالاتحاد

الدولمستوىعلىالتنسنشاطاتبتنطبمالاتحاد

البطولةالاتحادينظمهااكتىالبطهولاتاهماومن.العربية

يقومكما.للتنسالعربيةالناشئ!توبطولةللتنسالعربية

العديدصعلىتشتملفصليةمجلةبإصدارالاتحاد

فيالتنسلعبةوتحقق.العربيةالساحةعلىالتنسأنشطة

العربيالمستوىعلىملمولمساتقدماالعربيةالدول

انتصاراتحققواالذينأ!ربااللاعبينومن،والعالمي

العالمية،التنسساحةفيصيتهموذاعمشهودةعالمية

الشافعي.إسماعيلالمصري

علىالتنعرلعبةفيالعربيةالإنجازاتأبرزمنر

بطولةللقبالعلميكريمالمغربيإحرازالأوليمبىالمستوى

،أم699مايوفىأقيمتالتىالتنسفيالأوليمبيةأتلانتا

كوكتي.نيكلاسالسويديعلىفوزهبعد

تاريخيةنبذة

فرنسا،أنعلىالمؤرخينمعظميتفهت.الأولىالبدايات

وأعشرالثانيالقرنخلالالتنص!لعبةأوجدتالتيهي

الكف.لعبة31عليهاوأطلقواالميلادلين،عشرالثالث

شبكةفوقمنلأكفهمأممرةايضربولىاللاعبونوكان

وذهابا.جيئة

الإنجليزيويخجفيلدكلوبتونوالترالميجرويعد

نوعاأوجدم1873عامففي.الحديثللتنسأبا،الجنسية

.اليومالمعروفةاللعبةهذهكبيرحدإلىتشبهالتنسأمحبةمن

التنس،معداتاختراعبراءةسجلأم874عاموفي

وينجفيلدأطلقوقد.النجيلملاعبعلىاللعبوقوانين

وهىإسفيريستيك،اسمالوقتذلكفيالتن!لعبةعلى

استبدالتمماسرعانول!ش.الكرةلعبةتعنيإغريقيةكلمة

بعضويذهب.العشبيةالملاعبتنسفأصبح،الاسم

نأأيضايخبغي،الإنجليزيجمهاريالميجرأنإلىالمؤرخين

مننوعايلعبكانفقد؟التنسأحبةمؤسسيمنيعد

.الميلاديالتاصععشرالقرنمشينياتفيالتنس

إنجلترا،فيالكروكىلعبةمكانالتنسلعبةاحتلت

عاموفي.هناكالمفضلةالخارجيةالرياضةهيوأصبحت

أجصبحاسمهللكروكيإنجلتراك!!ناديغيرأم877

كما.العشبيةالملاعبوتنسللكروكيإنجلترانادي

مقرفيللتنصالرئيسيةالمبارياتأولىعلىالناديأشرف

وقد.ام877عاملندنضواحيفىويمبلدونفيرئاسعته

الرسميةغيرالعالميةالبطولةهيالمبارياتهذهأصبحت

فيوتعقدوالنساء،أطرجالوالزوجيةالفرديةللمباريات

.عامكلمنويوليويونيوشحهري

مأ009عامديفزدوايتالأمريكياللاعبوتبرع

.الرجالببطولةيفوزالذيللقطرسنويالتمنحديفز،ب!صأس

التنسفيجائزةأعلىبوصفهاال!سبهذهالاعترافوتم

.للفرقالعالمي

خلالتارلإلتنسفيالنجومأشهرمركتيرلعبلقد

الفترةتلكأنغير.الميلاديالعشرينأغرنامنالعشرينيات

أرقىيعدالذي،الأمريكيتيلدنبيلعليهايهيمنكان

منالمتحدةالولاياتبفرديتيلدنفازوقد.تنسلاعب

،أم929عامأخرىومرة،أم259عامإلىأم029عام

.مراتثلاثويمبلدونبفرديأيضافازكما

القرنمنالعشرينياتفىالتنعه!لاعباتوأشهر

ولزوهيلين،الفرنسيةلينغلينسوزانالميلاديالعشرين

.موديولزهيلينبعدفيمااسمهاصارالتي،الأمريكية

كما،مراتستويمبلدونببطولةأجنغلينفازتوقد

ببطولةموديوفازت.مراتستفرنساببطوأ!ةشازت

البطولةبلقبمراتسبع!صذأكر،مراتثمانىنيمبلدور

الأمريكية.ا

القرنمنالثلاثينياتفيالتنسلاعبيأشهرومن

فازالذي،بيريفريدالبريطانياللاعب،الميلاديالعشرين

عاممن،متتاليةسنواتثلاثالفرديةويمبلدونببطولة

الزوجيللفريقسنداوكان؟أم369إلىأم349

مأ339منالأعوامفيديفزبكأسفازالذي،البريطانى

الأمريكيالفرديالتنسببطولةفازكما.ام369إلى

.مرةأيضاوفرنسا،مرةأسترالياوببطولةمراتثلاث

القرنمنالثلاثينياتفيفرديلاعبأبرزولعل

عامفيأصبحالذيالأمريكيبادجدنالميلاديالعشرين

.التامبالانتصاريفوزلاعبأولام،389

كان.الميلاديالعشرينالقرنأواسطفيالتنس

منالخمسينياتأواسطحتىالتنسفيالعالمأبطالأهم

الولاياتأوإنجلترا،أوفرنسا،منالميلاديالعشرلنالقرن

مجالفيالرائدةأ!شرالياأصبحتذلكوبعدالمتحدة

ديفزكأسأستراليافريقنالفقد،الرجالتنسبطولة

.أم769إلى91ه.منالممتدةالفترةخلالمرةأ5

هو،وقتذاكالعالمبطولةتصدرمنأستراليامكنوالذي

ليفر،ورودهود،ولو،إيمرسونروياللاعبينوجود

،سيجمانوفرانك،روزوولوكن،نيوكومبوجون

.ستولوفرد

نجاحاالأمريكييناللاعبينمنكبيرعددحققوقد

العشرين،القرنمنوالخمسينياتالأردعينياتخلالعالميا
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!ط--صح!--أ

3؟ء!7ش!د؟!س3"-ت؟-خى"+!أآ!صد-؟؟أ؟-"!لأ-ير!في

-+ا!سر3"بمكلال!!-جرينكا

يمبيه!يس!ك!*6كلخا!+-ؤ!كل!كاض-+خ-؟ء

الأمشرالية.كورتسميثومارجريت،الأمريكيتان،موديولزوهيلينوايتماد،هوتشكصهارلاليسار(إلىاليمين)منمشهوراتتنسلاعبات

فازتفقدكورتأما،الميلاديالعشرينالقردمنوالثلاثيمياتالشريياتحلالموديونجم،الميلاديالعشرينالقرنبدايةفيوايتماننجملمع

الشرين.القرنمنوالسمعينياتالستي!ياتحلالبطولاتبعدة

وآرتكرامر،وجاكجونزاليز،بانشوهمهؤلاءوأشهر

سياكسوفيكشرويدر،وتيدباركر،وفرانك،لارسن

.ترابرتوتوفي

اللاعباتأفضلأغلبالمتحدةالولاياتقدمتوقد

الستينياتأواسطإلىالأربعينياتأواسطمنذالعالما،في

براو،لويس:بينهنمنوكان،الميلاديالعشرينالقرنمن

ودوريس،بونتدوأوممبورنومارجريت،كونوليومورين

تلكفيتنسلاعبةأشهرهيكونوليكانتوربما.هارت

فيالتنسكؤوسبكلتفوزامرأةأولكانتفقد،الفترة

.ام539عامفىالتامالانتصار

سوداءامرأةوأشهرأولالأمريكيةجبسونألثياوكانت

وويمبلدونأمريكابجوائزفازتوقد،التنسمجالفى

الأمريكي،آشيآرثرصاركما.أم589وأم579عامي

العشرينالقرنمنالستينياتأواخرفيأسودتنسنجمأول

بأمريكاالتنسفرديببطولةأم689عامفازفقد،الميلادي

.ام759عامويمبلدونوبكأس

منالستينياتخلالالرجالالتنسنجومأشهرأما

هوالأستراليهذاكانليفر.فهوالميلاديالعشرينالقرن

عاممرة:مرتينالتامالانتصاربكأسفازمنأول

عامالأخرىوالمرةهاويا،لاعباكانعندماام،629

اللاعبينأشهرومن.للتنسمحترفابوصفهام969

مانيويلالميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتخلال

كانتوقد.الأمريكىسميثوستانالأسبانيسانتانا

بكأسيتفوزأستراليةامرأةأولكورتسميثمارجريت

*،

المنالساتعلىتيلدنسيطروقدىأستراليا.منليفرورود،المتحدةالولاياتمنبادجودنتيلددبيلاليسار(إلىاليمين)منالتنسلاعبيأففملمن

لاعبأفضلكادفقدليفرأما.الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأواحرفيلادحولدأ.الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتطوالالعالمية

.الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتخلالالعالمفي
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الانتصاربكأسفازتشقد.المتحدةوالولايات،ويمبلدون

البرازيليةبووينومارياكانتكما،ام079عامالتام

فيالتنعرلاعباتأهممنالأمريكيةكنججينوبيلي

.الفترةتلك

احترافلعبةالدوليةالتنسلعبةصارت.اليومالتنس

للفوزيتنافسوناللاعبونوأصبح.أم689عاممنذ

رفعفيالتلفازأسهماوقد.عامكلالنقودمنطائلةبمبالغ

أ!رنامنوالثمانينياتالسبعينياتخلالالتنسشعبية

أقطارإلىالرئيسيةالمنافساتيخق!فهو،الميلاديالعشرين

.عديدة

إعلاناتلهاوقدمت،عدةمبارياتنظمتوقد

ففيالتلفاز.مشاهديجماهيرهاأغلبوكان.كثيرة

الأمريكيالتنسلاعب-ريجرزبوبيهزمأم739عام

منالأربعينياتواالثلاثينياتأواخرخلالنجمهلمعالذي

فيكورتسميثمارجريت-الميلاديالعشرينالقرن

الجنسين.معركةباسماعنهاوأعلنالتلفازنقلهامباراة

نفسهريجرزأبنفسهالعامذأطثمنلاحقوقتوفي

ت!صساسبولايةهيوس!تمدينةفىكينججينبيليضد

مشاهد،03لأ472المباراةتلكحضروقد.الأمريكية

تنس،مباراةيشاهد-الإطلاقعلى-حشدأكبروهو

شاهدفقدالجمهورمنالكبيرالحشدهذاإلىوإضافة

كينجهزمتوقدالتلفاز،فيالناسملايينالمباراةهذه

ريجرز.

خلالسيالمسيةخلافاتموضوعديفزكأسصاروقد

بهافازتحينماالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

البطولة.منالهندلانسحابأم،749عامإفريقياجنوب

باللعبلفريقهاتسمحأنالهنديةالحكومةرفضتفقد

وقد.العنصريةإفريقياجنوبسياساتعلىاحتجاجا

منكثيرلرفضأهميتها،منجزءاديفزكأسفقدت

نأاللاعب!تبعضادعىفقد.لبلادهماللعبالمحترفين

هذهعلىللمنافسةاللعبفيهايستمرالتيالعديدةالأسابيع

وقد،الأخرىالمنافساتمنعدداعليهمتضيعالكأس

عددالتجذب،أم819عامديفزكأسمنافساتغيرت

زمنيةفترةفىالمنافساتضغطتفقدالإع!ت،امنأكبر

المالية.الجائزةوزيدت،قصيرة

والثمانينياتالسبعينياتفىالتنسلاعبيأشهروكان

،السويديبورجبيورنهمالميلاديالعشرينالقرنمن

أشهرأما.الأمريكيينماكنرووجونكونورز،وجيمي

ويدوفيرجينيا،الأستراليةجولاجونجإيفونفكناللاعبات

الأمريكيتين.نافراتيلوفاومارتيناإيفيرتوكريس،البريطانية

أواسطمنذاللعبةعلىتسيطرأخرىمجموعةولدأت

اشتهرالرجالفمن.الميلاديالعشرينأغرنامنأضمانينياتا

التشيكوسلوفاكيأشهدلوإيفانالأستراشاكالقبات

بيكروبوريعر،السويديانإدبيرجوإستيفانفيلاندروماتس

جابراييلامنكلاشتهرتفقدالنساءمنأما.الألمانيا

ومونيكاالألمانيةغرافوستيفي.الأرجنتينيةساباتيني

القرنمنالتسعينياتبدايةومن،اليوغوسلافيةسيليس

الظهورفيجديدةمجموعةبدأتالميلاديالعشرين

،سامبراسوبيتيأجاسيأندريهالمجموعةهذهوتشمل

اللاعباتمنأما.المتحدةالولاياتمنكوريروجيما

فيكاريوسانشيزأرانتاكسااشتهرتفقدالجديدات

الأمريكية.كابرياتىوجينيفر،الأسبانية

ج

أفضلهوبورحوكانالموددالتشي!صلندلدايفاد،الأمري!يا!روماوحود،السويديلورحليورداليسار(إلىاليم!ت)م!اللعاعرينالتنسنجومأشهر

الشرين.القرنثمانيياتحلالالعاطييراللاعب!تأفصلسولندلماكنرووكاد.الميلاديالعحتري!القردمنال!سعيمياتخلالالعالمفىلاعص
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ويمبلدونببطولةام099عامنافراتيلوفافازتوقد

التنستاريخفييحدثولم.التاسعةللمرةالنساءلفردي

ثمانيمنأكثرالبطولةبهذهامرأةفازتأنالمعاصر

.مرات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رودليفر،الطاولةتنسآرثر،آلق

حونماكنرو،د!فزكأسكريس،إيفيرت

مارتينانافراتيلوفا،جينبلي،كمجبيورن،بورج

جيمى،نورزكويميىبور،بيكر

إيفان،لندلالريشةتنس

الموف!وعصرعنا

ومعداتهالتنسملعب-أ

التنسمضارب-جالملعب-أ

التنسملابس-دالتنس-كراتب

التنسيلعبكيف-2

اللعبطريقة-جالأهدافتسجيل-أ

الحكام-دالإرسالضرلة-ب

المنظمالتنس-3

الهواةدنس-أ

المحترفينتنس-ب

التنسمنافسات-ج

العربيةالدولفيالتنس-4

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

التنس؟فيالمفتوحةالمنافسةما

اليد؟ظاهربضربةالتنصلاع!يقومكيف!-2

؟التعادلكسرما-3

؟أخرىبس!هوخالعشبيةالملاعباستبدلتلماذا-4

؟المزدوحالخطأوما؟الخطأما-5

الساحقة؟القويةالضردةاللاعبيضربمتى-6

؟وايتمادكأسوماديفز؟كأسما-7

الولاياتمنافساتتقاموأين؟العامةإنجلترابطولةتقامأين-8

؟المتحدة

الحديث؟للتسأبايعدالذيالشخصمن-9

رياضيةدعبةالبادمنتون،أيضاويسىالريشةتس!

محاطةفلينةتضربكبيرةمضارباللاعبونفيهايستعمل

الضباطتعلم.شبكةفوقمنوذهائاجيئةبريش

تسمىلعبةللهندالبريطانىالاحتلالخلالالبريطانيون

تلعباللعبةهذهكانتإنجلترأ.إلىمعهمونقلوهاالبونا،

ومن،أم873عامجلوسترشايرمقاطعةفيبادمنتونفي

أصبحتوقد،بادمنتوناسماللعبةهذهعلىأطلقهناك

الألعابفيالخاصةالقواعدذأتالرياضاتمناللعبةهذه

.أم299عاممنذالصيفيةالأولمبية

أولإنجلترافىالريشةتنسرياضةاتحادوضع

حتىمتبعةوهىأم،598فيللعبةالأساسيةالقوانين

العالمأنحاءفىبلدولكل،التعديلاتبعضمعاليوم

نقاباتاتحادتأسس.الريشةتنسللعبةالوطنياتحاده

منعددويتنافس،ام349عامفيالعالميالريشةتنس

للرجالتوماسكأسعلىأعوامثلاثةكلالبلدان

للنساء.أوبروكأس

منوذهاباجيئةالريشةضربعلىاللعبةتقوم.اللعب

والريشة.الأرضبلمسللريشةالسماحدونشبكةفوق

!55،1

!أددالقصيرالمناولةحطأ"8.9ض

المماولةساحةأ!!
1تر!

!ا+اا

ورإساعحطليسرىولةاليمى

اهل!(الخلمىحطيلأالمناولةخط،3دأآيا

-م532.--م53.2--+سم72
م.016-مم24

متساويينقسمينإلىمقسممستطل)البادمنتون(الريشةتنسملعب

الملعبالخطهوطمنعدديقسم،عمودينمنمدلاةشبكةطريقمحيت

سم.4بعرضالخطوطوجميع،مختلفةأقسامإلى

)البادمنتون(الريشةتنسمضرب

بحيوطمشبك،بيضىرأسله

إلىطولهويصل،ورقيقةخفيفة

كرويرأسلهاالريشة،سم68

منأكليلمنهويخرجالفلينم!

الخارجنحويتسعالبلاستيك

سم..46بعرض
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منقاعدةحولمركبةأضايلونامادةأوالريشمنمصنوعة

إذاولكنها،بعنايةضربتماإذاببطءتطيروهي،الفلين

منأكثربسرعةتطرفإنها،مضبوطوبتوقيتبقوةضربت

بعدتقلسرعتهافإنأ!حاأيةوعلى.كم/ساعة003

.قصيرةمسافة

ويبلئرزنهسم68إلىاشيشةتنسمضربطوليصل

أ!سط،افىسمأ52الشب!صةارتفاعويبلغ،جم001

أطعبةالاعبانيلعبأنيم!ش،العمودينعندسمأهوه

علىأثنان-لاعبينأربعةيلعبأنيمكنكما،الانفرادية

الزوجيويتكون،الازدواجيةاللعبة-الشبكةمنجهةكل

اللاعبينأحديقوم.فريقأحص!!وامرأةرج!!منالختلط

تحتبحركةالمقابلاللاعبملحبإلىالريشةبإرسال

منالريشةيضربأنالمرسلاللاعبعلىويجباليد،،

أيضاالمضربرأسيكونأنويجب.خصرهمستوىتحت

فقطواحدةويسفبهحاولة.المناولةاليدمستوىتحت

يقومالريشةإرسالفيالمناولاللاعبأخفقوإذا.للمناولة

بالمناولة.المقابلاللاعب

تعرفوهيأطعبةاهذهفيشائعةضرباتأرلغهناك

امامية؟؟هابطةبممقوسةأيضاوتسمى،سالكة:كالآتي

قوسبشكلالريشةترتفعالمقوسةالضربةفي.ساحقة

الضرلةفي،التانياللاعبخلفالملعبوتمثي،عال

الضرلةأما،الشبكةفوقوتعبرببطءالريشةتقعالهابطة

مستقيم،خطفيتضربقويةضربةفهى،الأمامية

بإمكان.أسفلوإلىبعنفتضربقويةضربةوالساحقة

وأالمعتدلةباليدتكونأنالأرلغالضرباتهذهمنكل

فيالغشمنالكثيريحدثأناحتمالهناكاليد.بظهر

غالباتتوقفحيثالريشةعلىواسميطرةالضرلاتتسديد

الملعب.أرضعلىوتسقطأطريقامنتصففي

اللاعبقبلمنالنقاطإحرازلمجم.النقاطإحراز

اللاعبيسمحعندماأولآ-:ذلكويكون،اللعبةفىالمناول

تحدثعندما-ثانيا،الأرضإلىتنزلأنللريشةالمنافس

وأ،الريشةأوالشبكةالمنافساللاعبيلمسأنمثل،غلطة

خارجيضرلهاأوتحتهاأو،الشبكةإلىيعيدهاعندما

علىالريشةتعلقعندماأو،للعبالخصصةالمساحة

منالرجالفرديلعبةتتكون.بضربةترمىثم،المضرب

يكون)كل(13العددإلىالنقاطوصلتوإذا.نقطة51

نقاط3ليحرزيلعبأنفىالخيارأولآسجلالذيللفريق

فرديلعبةوفى.نقطة15إلىفقطيلعبأنأوإضافية

خياروهناك.نقطةعشرةإحدىمنأطعبةاتتكونالنساء

إلى9النقاطوصلتماإذاإضافيةنقاط3وإحرازللعب

.نقاط)كل(أ.إلىوصلتإذاإضافيتينونقطتين)كل(،

نقطة.51حتىيلعبفإنهوالرجالالنساءزوجىأما

فييفوزمنيكسبها،جولاتثلاثمنالمباراةتلعب

جولتين.

تمثلمثيرةدعبةبوبخ،بنجأيضاوتسمىالطاوولسى

اللاعبونويستخدم)التنس(المضربلكرةمصغرةنسخة

ممتدةشبكةفوقوذهاباجيئةالكرةلضربالمضارب

بحيثالكرةضربطريقعنالنقاطوتحرر.طاولةبعرض

الطاولةوتنسإرجاعها.الخصمانأولايست!إلخصم

فردية،تسمىشخصانلعبهافإذا.أربعةأولاعبانيلعبها

زوجية.تسمىأرلعةلعبهاوإذا

التاسعالقرنأواخرإنجلترافىالطاولةتنسلعبةنشأت

الشعبىالترويحمنضرباليوموهى.الميلاديعشر

تحتدولة001نحومنلاعبونوينضوي.عالميةورياضة

كلعالميةمسابقةيقيموالذيالطاولةلتنسالعالميالاتحاد

لمشتين.

س!ا-اصأ25

-5/2!4

س!جمص!

؟أ

حلى

112-تحال!ا

منحفضة.شبكةلواسطةنصمينإليتقسمالطاولةتنسطاولة

أربعإلىس!إلطاولةمركزيأبيصحطيقسمدلكإلىولالإضالة

.المزدوجاللعصعدتستحدم،ساحات

اغلمامسكة
المصا!حةمسكة

،أعلاهالصورةفيتظهرانالطاولةتنسمفسربلمسكطريقتان

الغربية.الدولفياللاعمينأعلبعند(المصا!حة)مس!صةوتستحدم

-2
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ليتسمىالطاولةتنس

تعد.بوجبنجأيضا

داخلللترويحمصدرا

مختلفمنللناسالبيوت

بالعديدويوجدالأعمار.

وأنديةالمدارسمن

لتس!طاولاتالشباب

نأيمكنالتيالطاولة

أردعةأولاعبالىيلعبها

لاعبين.

،وكرةومضارب،وشبكة،طاولةمنتتكون.المعدات

،للعرضسمأ52،وه،للطولسم274الطاولةومقاسات

أخضمرلونذأتالطاولاتوغالبية،للارتفاعسم76و

نصفيخطوهناك.الحوافعلىأبيضخطمعغامق

إلىالطاولةالنصفخطويقسمطوليا.الطاولةيقسم

التيالشبكةوتمتد.الزوجيلاعبويستخدمهامساحات

ويبلغانتصافهانقطةفيالطاولةبعرضالقائمينبينترتفع

سم.أ25.5الشبكةارتفاع

وأحجمأو،شكلأيعلىالمضاربتكونأنويمكن

منقطإسفنجمعالخشبمنمصنوعةبكاملهاوهي.وزن

المضربجانبيمنكللونيكونأنويجب،أملسأو

وليس.الجانبينألواناختلافجوازبممتسقا،غامقا

كلعلىم4عنالغطاءمادةسمكيزيدبأنمسموحا

جوفاءمستديرةال!صةوتكون.المضربجانبيمن

وتزن،م38قطرهاويبلغالسيلولويد،منومصنوعة

جم.5.2

معدنيةبعملةاللاعبونيقذف.اللعبةتمارسكيف

البادئويضعأولا.الإرساليبدأمنلتحديدالهواءفى

ويضربهاأعلىإلىبهاويقذفاليد،راحةفيالكرة

المرسلأصابعتكونأنلابدالكرةقذفوعند.بالمضرب

عندمفرودا.الإبهاميكونبينماومضمومةمستقيمة

235الطاولةتنس

طرفخلفاليدتكونأنيجبللكرةاللاعبضرب

شبكةجانبفيالكرةتسقطأنيشترطكما،الطاولة

جانبفيترتدثمالشبكةوتتخطىأولابالإرسالالبادئ

الخصم.

يضربأنمنللاعبلابدجيدإرجاعأجلومن

فيوترتدالشبكةتتخطىلكىواحد،أرتدادبعدالكرة

ارتدادها.قبلالكرةبضربولايسمح،الخصمملعب

يضربهاأو،الكرةاللاعبينأحديخطئحتىاللعبويستمر

فيلاعبيفشلوعندما.الشبكةفيأوالطاولةخارج

علىالخصميحصل،جيدةإرجاعأوإرسالبضربةالقيام

.الإرسالالاخراللاعبيبدأنقاطخمسكلوبعد.نقطة

لابد.المباراةيكعسبأولانقطة12يحرزالذيواللاعب

كلاحصلوإذا،بنقطتينمتقدفايكونأنمنللفائز

بالإرسالالبدءتحبادلانفإنهما،نقطة02علىاللاعبين

اللعبةوتنتهي،بنقطتينأحدهمايتقدمحتىنقطةكلبعد

وأ،جولاتثلاثمجموعمنجولتينكسببعدإما

للمباراةجولاتخمسمجموعمنثلاثكعسب

.الواحدة

المربعمنالمرسليبدأأنيجبالزوجيلعبوعند

للخصم.الأيمنالمربعفيالكرةترتدوأن،يمينهإلىالواقع

.الإرجاععندالكرةضربالزميلانيتناوبأنيجبكما
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تقليديةزهورحديقةمنزليةزهورمجموعة

اترلىت،نيشالناسبعضرلايزالوالخضر.الماكهةيررعولىوآحروربالأرهار،حدائقهم،الناسبعصيزي!.الحدائقمنمختلفةأنواع

الداحلى.

الحدائقنلسيق

هوايةبوصفهاالنباتاتزراعةفنا!ائوقسميو

قطعةتكونقدالمنزليةوالحديقة.منهبالقربأوالمنزلداخل

وأالفاكهةأشجارأوبالأزهارتزرعالأرضمنصغيرة

نباتاتعلىالمنزليةالحديقةتشتملوقدالخضر،نباتات

.خار!أوالمنزلداخلأوعيةفىمزروعة

الذيالبستنةوعلمبفنوثيقةعلاقةذوالحداثقتنسيق

الصغيرةوالأشجاروالزهوروالخضرالفواكهبزراعةيختص

نأ:منها،أسبابلعدةالحدائقالناسويمتلك.والكبيرة

ونباتاتالزهوريزرعونالبستنةبأعماليقومونممنكثيرا

والبعض.وحدائقهممنازلهمبهاليزينواالأخرىالزينة

لأنهماالعطريةوالأعشابوالفواكهالخضريزرعونالاخر

وذارحيصاطازجامحصولآالمنزليةالزراعةمنيجنون

ويقبل.البقالةمحالفيالمبيعةبالمحاصيلمقارنةجيدةنكهة

التمرينفرصةلهمتوفرلأنهاالبعستنةعلىالناسبعض

بالحيوية.تتسمبأشياءالعملومتعةوالتسلية

يقومونمنلمساعدةكثيرةمعلوماتحالياتتوافر

التيالختلفةالنباتاتأنواعزراعةفيالمنزليةالبستنةبأعمال

بجمئتتعلقالثمنزهيدةكتيباتشراءويمكنيفضلونها.

شركاتوتصدر.للهواةخصيصاومعدةالبستنةجوانب

مجانيةكتيباتالحدائقومعداتوالنباتاتالبذوربيع

إرشاديةتعليماتلإعطاءتقومكما،الحدائقبتنسيقخاصة

المحليةالحدائقمراكزوتقوممنتجاتها.استخدامكيفيةعن

منكثيراأنكما.والاستشاراتالإرشاداتبتقديمأحيانا

بالإضافةالحدائقتنسيقعنخاصةمقالاتتنشرالصحف

خاصةبرامجمنوالتلفازالراديومحطاتتبثهماإلى

الخاصةوالمجلاتالكتبأعدادأنيلاحظوأخيرا.بذلك

سنويا.تزدادالحدائقبتنسيق

تتراوحوهي،بالبستنةتتعلقالمهنمنكثيراوالوابأن

الحدائقإدارةإلىالتسويقلأغراضالزراعىالإنتاجمن

وأفنيةلأغراضتستخدمالتىالنباتاتبزراعةالخاصة



237الحدائقلدسيق

النباتاتبزراعةالناسمنالعديدويقوم،علميةأوتعليمية

ويقوم.مشاتلكعمالبالعملأوالبساتينبإعدادأووبيعها

وتطويربتصميمالمناظر()هندسةالمواقعتجميلمهندسو

.والساحاتوالمتنزهاتالحدائق

كمامتزايد،بشكلمنتشراأصبحالحدائقتنسيقإن

أنفسهميعتبرونالعالمأنحاءفيالناسمنالملايينأن

كبيرحدإلىالانتشارهذاويعكس،منزليةحدائقمنسقي

الخارجيةبيئتهمبتحسينالناساهتمامتزايدمدى

رئيسيتين،مجموعتينإلىالحدائقوتنقسم.والداخلية

هذهوتصنف.الداخليةوالحدائقالخارجيةالحدائقهما:

توضحأنهاكما،مجموعةكلفىالحدائقأنواعالمقالة

الخارجيةبالحدائقوالعنايةوالبدءالتخطجطكيفيةأيضا

والداخلية.

الخارجيةالحدائقانواع

حدائق-أنوعينإلىالخارجيةالحدائقتقسيميمكن

بستانية.حدائق2-زينة

الزينة،حدائقمنمختلفةأنواعتوجد.الزينةحدائق

فيهاالمزروعةالنباتاتأنواعحسببينهافيماتختلفوهي

علىشيوعاالأكثرالزينةحدائقوتشتملترتيبها.وطريقة

حدائق3-الطرازهندسيةحدائق2-الأوعيةحدائق-ا

-6مائيةحدائق5-صخريةحدائق4-الطرازطبيعية

علىالحدائقهذهبعضتشتملوقد.بريةأزهارحدائق

إلىبالإضافةوالأشجاروالشجيراتالخضراءالمسطحات

التالي:الشرحفيذكرهاالواردالنباتات

والغرنوقىالبيجونيةزراعةيمكن.الأوعيةحدائق

فيالنباتاتمنكثيرةأخرىوأنواعوالبطونيةوالفوشية

ولكن،محدودةغيرغالبافالخيارات،المنزلخارجأوعية

منمختلفقدرإلىيحتاجالنباتاتهذهمننوعكل

النوافذ،صناديقمثلمتنقلةإماالأوعيةتكونفقد.العناية

بأنواعالأوعيةوتتوفرالأزهار.أصصمثلمتنقلةغيرأو

منالكثيرأنغير،مختلفةوأسعاروأشكالوأحجام

يستخدمونأو،بأنفسهمأوعيتهميصنعونالحدائقمنسقي

اللازمة،الأوعيةلعملالمنزلفيلديهمالمتوفرةالموادبعض

لذا.الفخاريةالأوانيأوالاوعيةبعضمنالاستفادة:مثل

مكلفةوغيرسهلةالأوعيةبحدائقالعنايةتكونأنيمكن

الحديقة.منسقشمناهكما

الحدائقمنالنوعهذايشتملالطراز.هندسدةحدائق

منتظمة.هندسيةبأشكالمرتبةأكثرأوأزهارحوضعلى

وأمستقيمةإماعموماالأحواضهذهحوافتكون

منمحددةأنواععلىالأحواضوتحتوي،الشكلدائرية

والشكل.الارتفاعحيثمننموهافيششابهالتيالأزهار

مكلفةليحستالحدائقمنالنوعهذاورعايةفزراعة

معينةومهارةدائمةعنايةتتطلبولكنها،بالضرورة

ومنظم.مرتببشكلعليهاللحفاظ

الحدائقمنالنوعهذايشتملالطراز.طبيعيةحدائق

منتظم،وغيرطبيعىبشكلمرتبةأكثرأوأزهارحوضعلى

غيربشكلمنحنيةالأحواضهذهحوافتكونوقد

عدةعلىحوضكليحتويأنأيضاالممكنومن،منتظم

ارتفاعاتهافيكثيراتختلفالتيالأزهارمنأنواع

إلىتكونالنوعهذامنبسيطةازهارفحديقةوأشمكالها.

الرعاية.وسهلةمكلفةغيرماحد

علىالحدائقمنالنوعهذايشتمل.صخريةحدائق

توجدالصخور.بينترابيةجيوبفيمزروعةنباتات

الأراضىبعضفىطبيعىنسقهيئةعلىأحياناالصخور

منحدائقإنشاءفيالمشغلالهاعلىأصحابهايشجعمما

اصطخاعيةصخريةحدائقالاخرالبعضويشيد،النوعهذا

زراعةويمكنوصعبا.مكلفامشروعاتكونماغالباوالتي

الحدائقفيضحلةتربةإلىتحتاجالتيالنباتاتمننوعأي

صعبةتكونقدالصخريةبالحدائقوالعناية.الصخرية

سطحها.استواءعدمبسبب

مساحاتعلىالمائيةالحديقةتشتمل.مائيةحدائق

التيالنباتاتفيهتزرعحوضهيئةعلىعادةتكونبممائية

المنازلأصحابلبعضأحياناوتتوفرالماء.فىتعيش

هذامثلإنشاءفييستغلونهاقدطبيعيةمائيةمساحات

فىالراغبينكلعلىيجبوعموما،الحدائقمنالنوع

أنأوالصنعجاهزةأحواضايبتاعواأنمائيةحدائقامتلاك

إنشاءيكونأنأيضاالممكنومن،بأنفسهميصنعوها

بالحديقةالعنايةولكنوصعبا،مكلفاأمراالمائيةالحديقة

بسيط.جهدإلىيحتاجالجاهزةالمائية

الأزهارمنالحدائقهذهتتكون.بريةأزهارحدائق

وسهلمكلفغيرإنشاؤهايكونماوغالبا،المحليةالبرية

البريةالأزهاريقتلعونالحدائقمنسقيمنفالكثير،الرعاية

بمثلبالقيامتسمحلاالدولبعضولكنالبذور،ويجمعون

وأالبريةالنباتاتإزالةتحرأالقوانينلأن،العملهذا

البيئة،حمايةعلىتساعدالقوانينهذهفمثلبها.الإضرار

منالبريةالنباتاتمنكثيرةأنواعبدونهاتختفيوقد

النباتاتأزهارشمراءيمكنالحالاتبعضوفيمناطقها،

بذورها.أوالبرية

البستانيةالحدائقمننوعانيوجد.البستانيةالحدائق

الخضر.حدائق2-العطريةالنباتاتحدائق-أوهما:

بالإضافة-الحدائقهذهمنحديقةكلتحتويأنيمكن

أنواعوبعضعنبيةفواكهعلى-والخضرالعطريةللنباتات

بأنواعها.والنقلالفاكهةأشجار
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الشائعةالحدائقخفراواتبعض
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حوصاأدلاهالمبينالحديقةسحططيرصح.خفراواتحديقةمخطط

هذايوفر.العاليةالإنتاجيةداتالخضراواتألواعلعضفيهصغيرا

الزراعةالاعتباربع!تالأخذمعنتةك!!لمموتكفيمساحةالخطط

آحر.محصولحصادبعدمعينمحصولليهايررعالتىالتتابعبطريقة

بزراعةالناسمنالعديديقوم.العطريةالنباناتحدائق

التيوالمتقنةالجميلةالأنماطأجلمنالعطريةالنباتات

منالعديدوهناك.النباتاتهذهبزراعةتكوينهايمكن

تتمتعالتيالعطريةالنباتاتبزراعةيقومونالحدائقمنسقي

إليهاإضافتهاعندالأطعمةعلىتضفيهاخاصةبنكهة

النباتاتوشتلاتوبذور.جافةأوطازجةكانتسواء

إلىلاتحتاجالعطريةالنباتاتأنكما،مكلفةغيرالعطرية

ساحاتلديهملايوجدالذينوالأشخاص.كبيرةعناية

العطريةالنباتاتلزراعةالخارجيةحدائقهمفىكافية

أوعية.فيالعطريةالنباتاتأنواعمعظمزراعةيمكنهم

نأيمكنهاالعطريةالنباتاتمنأخرىأنواعاهناكأنكما

.المنازلداخلتنمو

علىالحدائقمنالنوعهذايساعدالخضر.حدائق

تكونولكى،العوائللبعضالغدائيةالنفقاتتقليص

وعنايةجيداتخططاتتطلبفإنهامنتجةالخضرحديقة

أحواضفيالخضريزرعونالحدائقمنسقيغالبيةإنظ!

محدودةالأرضمساحةتكونوعندما،الشكلمستطيلة

بل،صغيرةمساحاتفىالخضرأنواعبعضزراعةيمكن

أوعية.فيالخضربعضزراعةيمكن

الخارجيةالحدائقلنسيق

الأزهارحدائقهىشيوعاالخارجيةالحدائقأكثرإن

يمكنكيفيوضجحالتالىوالشرحالخضر،وحدائقأ!بيعيةأ

ويعتنىويبدأيخططأنالقليلةالخبرةذيالحدائقلمنسق

النوعين.منبأي

مناللازمةوالمعداتوالتجهيزاتالنباتاتضراءيمكن

منطلبهايمكنأوالمتخصصةوالألمسواقالحدائقمراكز

.والنباتاتالبذورشركات

تخططفىالرئيسيةالخطواتإن.الحدائقتخطيط

المرادالنباتاتاختيار2-الموقعاختيار-أ:هيالحدائق

التربة.تحليل-4الحديقةمخططرسم3-زراعتها

ذاتمنطقةعن-عادة-البحثيتم.الموقعاختيار

النباتاتفجميع،الحديقةموقعاختيارعندجيدصرف

عنالتربةمنعادةعليهاالحصولسمالتىالمياهإلىتحتاج

علىالقدرةلهاالنباتاتمنقليلاأنكماالجذور.طريق

فيبالماء،مشبعةأي؟الصرفرديئةتربفيالجيدالنمو

بسببالتربهذهمثلفيالنباتاتبعضجذورتتعفنحين

الهواء.توفرعدم

انحدارذاأومستوياالحديقةموقعيكونأنيجب

فىبهاوالعنايةالنباتاتزراعةيصعبحيث،معتدل

الماءجريانأنإلىبالإضافةالانحدار،شديدةالأراضي

)صصالمدعومةخطماطم

حد(.وا

لكلصصسه!احدل!لسالخيعقبهاحسول

واحد(مصلع)صصسلهت

،/

(صيمماصموب7ل!)!حلىمميأصيحماص!حروا،لم

!ماخ!!
واحلى()صىصسير!

حرردا(حديعممهاصكحروصفا)حصمرا)صكمماليا(لملم-لأ

عأ
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مركزايشكلالأخضرالمسطح

الحدائقمنالعديدفيبارزا

يحد(.اليمين)إلىالإنجليزية

وأالشجيراتالأخضرالمسطح

والورد.السوسنمثلالأزهار،

حديقة)أسفل(الزخرفيةالحديقة

معقد.تصميمذاتالطرارهندسية

فىبعنايةالمقلمةالنباتاتتكون

الأسيجة.الصناديق

العوارضتشكلصخريةحديقةالصبار.منمتنوعةوأشكالأأحجاماتبينالكاليفورنيأر

والجبليةالصغيرةالصموبريةالنباتات

بينالممرفيالسلمدرجاتالثقيلة

.المزهرة
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التربةتهئكيف

للزراعة

نإأشوبعدةالزراعةبدءقبلالتربةتهيأأنيجب.الحارحيةالحديقةتنفيذفىللبدءمهمةحطوةالتربةتهيئةتعد

اشراعة.عسدحيدامعهاوتحلطالتربةإلىالأحرىاوالموادالأسمدةتضا!ثم،دلكأمكن

والباتاتالحشائشمنتخلص

الحديقهموقعتغطهيالتىالأخرى

.المسحاةأوالمجرفةبواس!

اسمقبالمسحاةالتربةاحفر

سما.3.و02بينيتراوخ!

التربةجرففييتسببقدالمنحدرةس!إلأرضفوق

والبذور.الزراعية

قدرإلىالحديقةموقعيتعرضأنأيضاالضروريومن

نأكماجيد،نحوعلىالنباتاتتنموكيالإضاءةمنكاف

فيهايتوفرالتيالأماكنفيجيدبشكلتنموالأزهاربعض

كثيربينما،معظمهفىأوالنهارمنمعينةفتراتخلالالظل

قدراتتطلبتقريباالخضرأنواعوجميعالأخرىالأزهارمن

النباتاتأختياريمكنكوعليهلنموها،الإضاءةمنكبيرا

وللحصول.مظللةأومشمسةالمنطقةكانتإذاماحسب

يتعرضساسبموقعاختياريجبناجحةخضرحديقةعلى

يوميا.ساعاتخمسعنتقللالمدةالشمسيةللإضاءة

يختارأنالمبتدئالحدائقلمنسقيمكن.النباتاتاختيار

بأنمتأكدايكونأنشريطة،لديهالمفضلةالنباتاتأنواع

يمكنكما،المنطقةلمناخوملائمةسهلةالأنواعهذهزراعة

خاصةكتبقراءةخلالمنالمعلوماتهذهمثلاكتساب

للبذورالمنتجةالشركاتدليلمطالعةأوالحدائقبتنسيق

مبيعاتوكيلمثلخبيراستشارةويمكن،والنباتات

مساحةعنبمعلوماتتزودهأنعلى،الحدائقتجهيزات

وأمظللةالحديقةكانتإذاوفيماالتربةونوعالحديقة

لا.أمللإضاءةمعرضة

الحوليةفالنباتاتأعمارها،أطوالفىالنباتاتتتباين

ثنائيةالنباتاتتعيشبينماواحد،عامخلالوتموتتنمو

عامين،منأكثرالمعمرةالنباتاتوتعي!ق،عامينلمدةالحول

الحولوثنائيةحوليةنباتاتعلىتشتملقدالأزهارفحدائق

،الحولثنائيةأوحوليةفتكونالخضرحدائقوأما،ومعمرة

الحولثنائيةالخضرمعظمأنعلمامعمرا،يكونمنهاوقليل

تستخدمالنباتاتأنأيبمحوليةخضروكأنهاأيضاتزرع

بمالحولثنائي،الحوليالواحد.انظر:العامخلالللطعام

المعمر.النبات

واحلطهاواقلبهاالتربةفكك

المحسمة.الموادمعحيدا

البدءقبلتماماالتربةعدل

مستويةتصبعحتىلالزراعة

وناعمة.

قدورقعلىالخططرسمإن.الحديقةمخططرسم

إتمامبعدوحتى،الزراعةأثناءالأخطاءتجنبعلىيساعد

ومواقعها،المزروعةبالأنواعيذكرالخططهذافإن،الزراعة

ترتيبعلىيساعدأخرىإلىسنةمنالخططاتوحفظ

المستقبل.فىالحدائقوتنسيق

نبتةلكلكافيةمساحةتوفيريجبالخططرسمعند

إلىتحتاجالنباتاتمنالأنواعفمعظم،الجهاتجميعمن

خططلهذاجيد.بشكلتنمولكيمختلفةمساحات

مستقيمة،صفوفهيئةعلىالخضرأنواعمعظملزراعة

حديقةتجعلولكي.سهلتينورعايتهازراعتهاتكونحيث

تخططأنعليكجذابةطبيعيةأزهاركحديقةتبدوالأزهار

عنقوديةمجاميعشكلعلىالأزهارمننوعكللزراعة

ستحاطالحديقةكانتإذاأما،منتظمةغيربصمورةموزعة

الأزهارزراعةعندئذفيجبحائطأوحاجزأوبسياج

فىالحجممتوسطةالأزهارتزرع.الحوضاخرفىالطويلة

المقدمة.فىالقصيرةالأزهاروتزرع،الحوضوسط

التخطيطيمكنالخضرحدائقمنأكبرمساحةلتوفير

علىوالتسلقالانتشارعلىالقدرةلهامعينةنباتاتلزراعة

نباتاتأصنافبعضمثل،أخرىحواملأيأودعامات

الفراغاتمنالقصوىالاستفادةأيضاويمكنك.الطماطم

الزراعةتدعىطريقةباتباعكحديقتكفيالموجودة

بزراعةتبدأأنالأفضلمنفإنه،الطريقةهذهوفي،المتتابعة

محاصيلأحدحصادمنالانتهاءفورآخرمحصول

المحصولهذاينضجأنشريطة،المكاننفسفيالخضر،

البصلحصاديمكنفمثلا،.الزراعيالموسمنهايةفي

هذهيعقبحيثالصيفأوائلفىوالبسلةوالكرنب

البقوليات:مثل،خريفيةأوصيفيةخضرزراعةالمحاصيل

الاعتباربعينيؤخذأنأيضاويجب.والطماطموالباذنجان

المتتابعة.الزراعةاتباعالخضر،حديقةمخططوضععند

!!!
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الحديقةتربةملمسأومظصكانإذا.التربةتحليل

فلابدورمليةخفيفةأووطينيةثقيلةتربةأنهاإلىيشير

نوعلإضافةالتخططويجبصفاتها.تحسينمنعندئذ

إلى(حيوانيةمخلفاتأومتحلل)نباتالعضويةالموادمن

التربةتفككإلىالعضويةالموادهذهتؤديحيث،التربة

جذورإلىالوصولمنالهواءوتمكن،الطينيةالثقيلة

علىقدرةأكثرالرمليةالخفيفةالتربةتجعلكما،النباتات

الحدائقمنسقىمنالكثيرويستخدم.بالرطوبةالاحتفاظ

لتحسينأسفغنونتسمىالعضويةالمادةمنمعينانوعا

التربة.

قليلةتربةفيأفضلبشكلالحدأئقنباتاتمعظمتنمو

قلوية،ولاحمضيةليستأنهاأي؟متعادلةأوالحموضة

الحموضةوجوداحتمالإلىالحدائقخبيرينبهأنويمكن

التربةحموضةمقدارمعرفةويمكن.ضالحديقةأرفي

بعضوفى.التربةفحصعلبةباستخداموذلك،بدقة

التربةمنعيناتالحدائقمنسقويأخذأنيمكن،المناطق

فحصها،أجلمنتجاريأوحكومىمختبرإلىوإرسالها

التيالأنواعإلىبالنسبةالحموضةعاليةالتربةكانتفإذا

للتربة.الجيريضاففعندئذزراعتها،فىيرغب

غذائيةعناصرإلىلنموهاالخضراءالنباتاتتحتاج

أماوالماء،الهواءفيالعناصرهذهبعضتتوفرحيث،معينة

والفوسفورالنيتروجينخصوصا-الأخرىالعناصر

التربة.منالنباتاتعليهاتحصلأنفيجب-والبوتاسيوم

بوساطةالخصبةالتربمنالعناصرهذهالنباتاتتمتص

فإذا،تربتكخصوبةفحصعليكيجبوعليهجذورها،

موقعفيالناميةالأخرىالنباتاتأوالمسطحاتكانت

الرقعةوالحصىوالصخورالمياهتزين)أعر(استوائقشبهحديقة

جميلة.زحرفةذاتوتجعلهاالنباتية

قدالتربةأنإلىيشيرفهذا،صحىمظهرذاتالحديقة

فباستطاعتك،ذلكصحةمنتتأكدولكي،خصبةتكون

بعضيقومكما،التربةفحصعلبةبوساطةالتربةفحص

بمثلالدولبعضفيالكلياتمنوعددالزراعيينالوكلاء

نأتبينفإذا،المنزليةالحدائقلمنسقىالفحوصاتهذه

فييوضعفعندئذ،المهمةالعناصرفينقصاتعانيالتربة

الذيالسمادنوعويعتمدإليها،الأسمدةإضافةالاعتبار

يخططالتيالنباتاتوأنواعالتربةحالةعلىتستخدمه

لزراعتها.

كيميائيةأسمدةالحدائقمنسقيمنالعديديستخدم

الاخروالقسم،مصنعةأومعدنيةمركباتمنإمامصنوعة

حيوانيةمخلفاتعلىالحاويةالعضويةالأسمدةيستخدم

الحدائقمنسقيبعضأنحينفي،طبيعيةنباتيةأو

النوعين.كلايستخدمون

حيوانيةمخلفاتعلىالعضويةالأسمدةتشتمل

هذهتحسن.الخشبورمادمجففودم،العظامومسحوق

يعتقدكما.التربةوخصوبةقواممنالعضويةالأسمدة

تضرالكيميائيةالأسمدةبأنالحدائقمنسقيمنالعديد

استخدامها،عنيحجمونيجعلهممماوالنباتاتبالتربة

العضويةللموادالمستخدمونالحدائقمنسقويرفضكما

الأمراضعلىللقضاءالكيميائيةالمستحضراتاستخدام

الأسمدةمنالنوعينكلاابتياعويمكن.الحشائشوآفات

منسقىمنالكثيرأنحينفي،والعضويةالكيميائية

تدعىوالتيبأنفسهمالعضويةأسمدتهميحضرونالحدائق

طبقاتعدةبتكديسيقومونحيث،الخليطالسماد

ثمبالجير،ممزوجةوأسمدةوتربةنباتيةمخلفاتمنمتعاقبة

تشتملوقد،تتحلللكيشهورلعدةالكومةيتركون

وأوراقالمسطحاتقصنوابخعلىالنباتيةالخلفات

الخشبية.الرقائقأووالحشائمشالخشبونشارةالأشجار

الخليط.السمادالسماد؟انظر:

أعمالفيالبدءقبليجب.الحديقةتنفيذفيالشروع

وعزاقةرشاشأوومرشةمياهيتوفرخرطومأن،الحديقة

وأبصيلاتأوبذورإلىأيضاوتحتا!.وجاروفوشوكة

ترغبها.التيالنباتاتإلىوتتطوروتنموتزرعلكيشتلات

وبعضوالجزروالكرنبوالبنجرالبقولياتتنمو

النباتاتبعضتنموبينماالبذور،منالأخرىالنباتات

الزعفرانمثل،بصيلاتمنالزهورمنهاوخصوصا

يبتاع.والتيوليبوالنرجسوالزنبقوالياقوتيةالسوسني

لديهمكانتإذاالشتلاتالحدائقمنسقىمنالعديد

مثلالنموبطيئةحوليةوخضرأزهارزراعةفيالرغبة

الشتلاتتكلفةفإن،حالكلوعلى،والطماطمالبطونية

البذور.تكلفةمنأكثرعادةتكون
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البذورالحدائقمنسقىبعضيبتاعالتوفير،أجلومن

،بفترةالزراعىالموسمبدءقبلداخليةأوعيةفىويزرعونها

الحديقة.فيوتزرعكشتلاتتنقلنموهاوبعد

النباتاتوتحضيرالمناسبةالحديقةتجهيزاتتوفيربعد

تنفيذفىللشروعجاهزابذلكتكونزراعتهاالمراد

-ا:علىالحديقةفىالشروعخطواتوتشتمل.الحديقة

وعرسوالمصيلاتالبذورزراعة2-التربةتجهيز

.الشتلات

المادةوإضافةالتربةتف!جكتعني.التربةتجهيز

خواصهاتحسينبغرضأخرىموادأيأولهاالعضوية

وتنعيمها.

الزراعةبدايةقبل،ذلكأمكنإن،التربةتجهزأنيجب

تجهيزوأثناء،الزراعةبدءعندالموادتخلطثمأشوبعدة

موقعمنوالنفاياتالكبيرةالحجارةإزالةأولآيجبالتربة

تغطيأحرىنباتاتأيأوالحشائشكانتوإذا.الحديقة

منالنباتاتحذورلقلعالمجرفةأوالمسحاةفامشخدم،الموقع

ماأقلتزيلبحيثحذراتكونأنوعليكلإزالتها،الأسفل

بوساطةسما3.إلى02بينيتراوحلعمقالتربةمنيمكن

لتفكيكالشوكةواستعمل،التربةداخلالمجرفةعلىالضغط

بالطرقالتربةكتلجميعتفككأنوحاول،التربةوقلب

اللازمةالموادإضافةهيالتاليةوالخطوة،الشوكةبظهرعليها

فاتبعمغلفةموادتستخدمكنتفإذا.التربةلتحسين

تستخدمنخطإذاأما،العبواتعلىالموجودةالإرشمادات

الحيواني)السمادالخليطالسمادمثلمغلفةغيرمواد

الحدائق.تنسيقخبيرتوجيهاتتتبعأنفعليكوالنباتى(،

اتركإليها،الموادوإضافةاضربةاتفكيكمنالانتهاءبعد

فيالشروععدمحالةفيوذلكممهدغيرسطحها

إلىالتربةمشط،مباشرةالزراعةوقبلأشهر،لعدةزرأعتها

ومستوية.تصئناعمةأن

البصيلاتأوالبذورزراعةقبل.الشتلاتونقلالزراعة

وماتزرعمتىلمعرفةالأغلفةعلىالموضحةالتعليماتاقرأ

بينها.المناسبةوالمسافةالنباتاتلزراعةاللازمالعمقهو

خاصةنشرةمراجعةأوحدائقخبيرامستشارةويمكنك

كونحالةفيالمعلوماتهذهلمعرفةالحدائقبتنسيق

المناقشةوتفيد.مغلفةغيرلديكالمتوفرةوالبذورالبصيلات

ونقلالزراعةحولالعامةالإرشاداتبعضتقديمفىالتالية

.الشتلات

ل!ولمستقلةحفرةاستعملالأزهاربصيلاتلزرأعة

كلغطثملها،المعدةالحفرفيالبصيلاتوضع،بصيلة

منالانتهاءبعد.للأسفلبقوةواضغطهابالتربةبصيلة

رطبةعليهاوحافظالتربةاروالبصيلاتأوالبذورزرأعة

.الصغيرةالنباتاتظهورحتى

هذاأجلومن،صفوففىعادةالخضربذورتزرع

فيالبذورضع.التربةفىالخطوطلعملالعزاقةتستخدم

بوساطةصغيرةحفرعم!!أيضاوباستطاعتك،الخطوط

ثم،بسيطةمسافاتبينهاتفص!!الخطامتدادعلىاليدأصابع

غطاستخدمتهاالتيالطريقةتكنومهمافيها،البذورضع

الخضربذوروضع،بالتربةالحجممتوسطةأوالكبيرةالبذور

منرقيقةبطبقةوغطهاس!إلأرضعلىجداالصغيرة

وأمنخولةوناعمةمحللةعضويةمركباتأيمنأوالرمل

وأالتربةعلىأضغطثم،الأخرىالناعمةالموادبعضمن

منالانتهاءبعدالتربةأروثم.لأسفلالأخرىالمغطيةالمواد

.النباتاتظهورحتىرطبةعليهاوحافظ،اكراعة

نبتة،لكلاحفرحفرة،الحديقةفيالشتلاتلغرس

النباتاتجذورلاستيعابكافياعمقهايكونبحيث

بشدةواضغط،بلطفالحفرفيالشتلاتضع.الصغيرة

منوللمزيداروها.ثمبالنباتاتالمحيطةالتربةعلى

الشتل.انظر:.الخصوصبهذاأطعلوماتا

منلابدالحديقةزراعةإتمامبعد.بالحدائقالعناية

عدةعلىالعمليةهذهرتشتملورعايتها،بهاالعناية

التالية:الأمورالاعتباربعينالأخذيجبوعموماخطوات

السمادتضيفأنعليكيجبوالماء.السمادإضافة

نأعلى،الزراعىالموسمطيلةآخرإلىوقتمنالتربةإلى

إرشاداتأوالسمادأغلفةعلىالموضحةالتعليماتتتبع

السماد.إضافةعندمختصخبير

أمااض،إلىوقتمنحديقتكترويأنأيضايجب

طبيعةعلىيعتمدفهذا،تروىمرةوكممتىإلىبالنسبة

لديك.المتوفرةالنباتاتونوعمنطقتكفىالسائدالمناخ

درجاتارتفاعفتراتخلالضروريالمت!صرالريفمثلا،

الطويلة.والجفافالحرارة

فإنه،عاموبشكل،المائيةاحتياجاتهافىالنباتاتتتباين

مظهريكونعندمافقطالماءتضيفأنالضروريمن

جافا.التربةوملمس

الحديقة،لريوقتأنسبالظهرأوالصباحفترةتعتبر

علىتعملقدالشمسحرارةفإنالظهربعدرويتفإذا

فإنالشمسغروببعدرويتإذاأما.بسرعةالماءتبخر

قدمماطويلةلفترةرطبةوالتربةالنباتاتبقاءإلىيؤديذلك

تحتاجماوعادة.بالأمراضالنباتاتإصابةينئكلنه

الرطوبةتوفرإلىالنباتيةالأمراضلمعظماالمسببةالفطريات

الضرر.وإحداثلانتشارها

حديقتك؟ترويعندماتمافابالماءالتربةتشبعأنحاول

نأعلى،النباتاتجذورإلىالماءوصوللضمانوذلك

وأالنباتاترقادلتجنبخفيفةرشاتهيئةعلىتضيفه

.اللأرضمنجذورهااقتلاع
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بالثكلالموضحةفالملاحظاتجيد،نحوعلىتنموكيوالاهتمامالتهيئةمنمعينقسطإلىالحدائقبعضتحتاجا!لفيدةا!للاحظاتبعض

الحديقة.ورعايةوتنفيذتخطيطأعمالتسهيلفيالمهتمينتساعدقدأدناهالحدائقتنسيقفي

!كي!!ممه!!لمل!!حح!صش--.ا

(!،،!!ه--

الأ!!ك!كاصكض؟مم!،3/!*بر*كج!خ،-

11ص(!-ص!،خءغ؟ع

أحواصلحمايةعغيرالبجاشيدعليهاضغط)بالمسطرين(للحفرلتمديدهالحديقةخرطوماستخدمبدايةقبلبالداخلالبذورازرع

عليها.السيرمنوحدودهاالأزهار.!ا!اطثاسحبهثمالىبئ!احلوغيرالمنحنيةالأماكنفيفرصةالناتلإعطاءالرراعةموسم

الطبيعية.الحديقةفىالمشظمة.المبكرةالداية

،!س-!8

عندرحونحوعلىالنبتةساقاربطزهرةلإنتاحالجانيةالبراعماقطعلإنتاجالرئيسيةالساقشذبنمولمنعالترسةفوقغطاءافرلق

الصرر.منالساقلحمايةالتدعيم.الرئيسيةالساقعلىمتميزةأزهارأوالأوراقكثيف!نباتالتربةعلىوللحفاطالأعمتسا!

أكثر..رطة

تحتضنالحشائشأنإلىإضافةالضار.العشبإزالةمننباتاتتخير.والافاتالأمراصمكافحة

ومساحةوماءغذاءمنتحتاجهماعلىتحصلفإنها،الافاتبأيإصابتهاخطرلتقليلللأمراضالمقاومةالأنواع

فيالمزروعةالنباتاتنموحسابعلىوذلكالحديقةمنمعظمفيمدرجةأسماؤهاالأصنافهذهفمثلمرض،

بعدحالأالحشائشمنتتخلصأنحاوللذلك.الحديقةمنكثيراتقللأنوبإمكانكبالبذور.الخاصةالقوائم

إزالةويمكن،الحشائشعنومميزةكبيرةالنباتاتتصبحأنعلىأيضاوتساعدللنباتاتالأمراصتهديدخطورة

أيضايمكنككما،العزاقةباممتخدامأويدوئاالحشاشبعضباتخاذوالافاتبالحشراتإصابتهاتجنب

العديدأنإلامنها،للتخلصالحشاشمبيداتاستعمال.ئيهةالوظالإبراءات

كثيرةأنواعالأنباستعمالهالاينصحونالحدائقخبراءمنأنأيضايجبالظهرقبلالحديقةلريوبالإضطفة

استخدامكفعندأيضا،الحديقةنباتاتعلىتقضىمنهاالنباتيةوالخلفاتالحشائشمنخاليةعليهاتحافظ

العبواتعلىالموضحةالتعليماتتتبعأنيجبالموادلهذهالمسببةوالفطرياتالبكتيريالأن،الميتةوالسيقانكالأوراق

الضار.العشبانظر:.بدقةأنإلىبالإضافة،الخلفاتهذهعلىتعيشللأمراض

سطحبتغطةالحدائقمنسقيبعضيقوم.التربةتغطيةوالخلفاتالحشائشعلىأيضابيضهاتضعالحضرات

يساعدالغطاءوهذاالمهاد.يسمىبغطاءالنباتاتبينالتربةالمتضررةالأوراقمراقبةعلىللعملدائفافاشع،النباتية

وضوءالهواءعنهايمنعلأنهالحشاشنمومنالحدعلىتصيبقدحشريةأومرضيةعلاماتأيظهوروملاحظة

بالماء،الاحتفاظعلىالتربةيساعدفإنهوكذلك،الشمسيمكنك،خطرةمرضيةإصابةحدوثحالةوفى.النباتات

الأشجارأوراقمثل،عضويةموادمنالغطاءتحضيرويمكنالعلاجإلىلإرشادكمختصخبيراستشارةعندئذ

وقشورالمسطحاتوقصاصاتالمتحللةالعضويةوالموادالخاصةالكيميائيةالمبيداتشراءويمكنك.المناسب

الخشب.ونشارةوالتبنالصنوبروقلفوالبيتموسالجوزوينصح،المحليةالأسواقمنوالحشراتالأمراضلمكافحة

بنفسالتربةإلىوالماءالسمادأضفالغطاءفرلقوبعدعندمافقطالمنتجاتهذهمثلباستخدامعادةالخبراء

يستلزملاقدالحالةهذهمثلفيولكن،السابقةالطريقةآخر.علاجأينفغالايجدي
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ترلة

وجيرأسمدة
خ!!+،ءفيخثحكل!حمو-وو-بر*برء-

*تي+ححح!م

يوح!صايرسرصبئئخآقيكأص!حضسا

محلفاتسمتعاقبةطبقاتعدةستتكولىالحيطالسمادكومة

تمتتحلللكىشهورلعدةالكومةتخركوحير.وسمادوتربةنماتية

غطاء.أوسماداذلكبعدتستحدم

بعضوجودبسببالماءمنكبيرةكمياتإضافةالأمر

خلالمنالحشاشبعضتمموقدذلككلومعالغطاء،

المهاد.انظر:يدويا.قلعهايجبوهذهالغطاء،

تجهيزهاإلىالنباتاتبعضتحتاجقد.الدعاماتتجهيز

الطويلةالأزهارفمثلا،الدعاماتمننوعأيأوبحوامل

برلثساقةقائمةتبقىكىدعاماتإلىتحتاجوالزنبقكالعائق

فالسببالخضر،حدائقفىأما.جميلبشكلوتظهر

منقدرأكبرتوفيرهوالدعاماتامشعمالفىالرئيسي

فروعتشغلالدعاماتهذهفبدون،بالحديقةالمساحة

وأصنعويمكن.الحديقةمساحاتمعظمالمنتشرةالنباتات

بسهولة.الدعاماتهذهشراء

النباتاتإجباريمكنأكبر.أوأكثرأزهارعلىالحصول

أ!ضعافىتنتجهمماأكبرأوأكثرأزهارإنتاجعلىالمزهرة

طريقةاستخدمأكثر،أرهارعلىوللحصول.الطبيعي

قمةبمإزالةأوقرطيمكنكالويقةفبهذه،القرطتدعى

وبذلك،أصابعكبوساطةاليافعةللنبتاتالرئيسيةالساق

مزهرةجديدةجانبيةفروعتكوينفيطاقتهالنباتيستغل

وللحصول.الرأسيالنموفيالطاقةهذهاستغلالمنبدلآ

وبهذه.البراعمإزالةطريقةاستخدمأكبر،أزهارعلى

الرئيسيةساقهاقمةعلىبراعمتنمونبتةأياخترالطريقة

المتوبكوهاوالبراعمالجانبيةاقماإلبراعمثموجوانبها،

علىالمتبقيةالزهرةتكوينفيالنباتطاقةتستغلكيقريبا

الطبيعى.حجمهامنأكبربحجمستنموالتىالساققمة

معظمقطفيجب.الخضراواتوجنيالأزهارقطف

طويلاتدوملانضارتهافإنوإلاتماماتفتحهاقبلالأزهار

الموعدتقدرأنوباستطاعتك.المنزلداخلالقطفبعد

خلالمنالخضرأنواعمننوعكلمحصوللجنيالمناسب

طريقعنأوالخضربذورعبواتعلىالموضحةالتعليمات

الزراعية.النشراتبعفه!مطالعةمنأوحدائقخبيراستشارة

لموسمحديقتكتهيئأنيجبللشتاء.الحدائقتهيئة

علىالزراعةفيهاتستمرلامنطقةفيتعيشكنتإذاالشتاء

تقلثيأنيجبالبصيلاتمنكثيرفمثلا،السنةمدار

مثلوفيالتجمد.فترةخلالالداخلفىوتخزنالخريف

هذهإزالةمنلابدالزراعىالموسمنهايةوعندالحالةهذه

الخصصمةللأجزاءالتربةوتهيئةالحديقةمنالبصيلات

السابقة.الطريقةبنفسالربيعيةللزراعة

الداخليةالحدائقأنواع

يأظل،نباتاتعلىالداخليةالحدائقمعظمتشتمل

وهناك.للمنازلالداخليةالأجواءتلائمزينةنباتاتأنها

مجموعات-أالداخليةالحدائقمنرئيسياننوعان

اليابسة.المرابى2-المنزليةالنباتات

المجموعةهذهتشتمل.المنزليةالنباتاتمجموعات

النباتيزرعأنيمكن،مفتوحةأوعيةفيمتنمونباتاتعلى

واحد،وعاءفينباتاتعدةتزرعاومنفردأصيصفى

بألوانمتوفرةالداخليةالنباتاتأنواعمنمئاتهناكفتوجد

منأسعارهاوتتراوح.ومتنوعةكثيرةوأحجاموأشكال

وحجمنوعحسبوذلكجذاالثمينإلىجداالزهيد

.النبات

النباتاتمنمجموعةعلىتشتمل.اليابسةالمرابي

منمصنوعمغطىوعاءفيمعاتنموالداخليةالصغيرة

التظليل.خفيفأوالنقىالشفافالبلاستيكأوالزجاج

النباتاتمجموعاتمنجزءاالزجاجيةالحديقةتشكلوقد

وزراعتهاالزجاجيةالحديقةتهيئةتمتوإذا،الداخلية

خاصة.عنايةإلىتحتا!لااساغافهى،مناسببشكل

اليابسة،المرابيعملكيفيةعنالمعلوماتمنوللمزيد

اليابس.المربىانظر:

الداخليةالحديقةزراعة

النوعذلكهوالداخليةالحدائقمننوعأشهرإن

نبتةعشرةاثنتىعددهايقاربنباتاتمجموعةمنالمكون

يوضح،المقالةمنالجزءوهذا.مفتوحةأوعيةداخلمنسقة

ويعتنىويبدأيخططأنالمبتدئالحدائقلمنسقيمكنكيف

النباتية.المجموعةهذهبمثل

اللازمةوالمعداتوالتجهيزاتالنباتاتشراءيمكن

والمحلاتالحدائقمرأ!منالحدائق!نالنوعهذارراعة

البذورشركاتمنطلبهايمكنأوالمتحصصة،التجارية

.والنباتات

الداخليةالحديقةموقعاختياريعتبر.الحديقةتخطيط

منليسفإنه،الحديقةتخطيطفيالأولىالخطوةبمثابة

لضوءالمعرضةالنافذةعتبةعلىالموقعيكونأنالضروري

مدىفىكثيراتتباينالمنزليةفالنباتاتالشممر،
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النباتاتبعض

الشائعةالمنزلية

النباتاتوتختل!.والأحجاموالأشكالالألوانم!واسةتشكيلةفيتأتيالتىالمنزليةالنباتاتأنواعمنمئاتهناك

أدناهالمدرجةالنباتاتتعد.ورويةبدقةاختيارهامنلابد،لذلكولتيجة.إليهاتحتاجالتيالعنايةومدىأنواعهافيالمنزلية

المنزلية.الحدائقفيشيوعاالنباتاتأكترمصاففي

الأرنبأذنصبار
بوسطنلمرصش

!بم!*+3-*شيم!،بز-

كيفئ!كاجمل!--ع***إلى09لارتماعييو

لإييش!يو-!*لأ37+ء!!قهااررألود،-ا221

و!جخمهر/!وحودعلاباتأحصرسع

ارعية*!ص7ديعادةتررعصصاء،

!حكلألآص7ءهـلاصوءإلىتحتاحأصص،أر!*!!بر!

/ص.حا!ةوترلةماشرتمسى77!ىءضكا

رونيدلفيلودا

الورقالمفصفص

!مأكمرسارتماعيحمو

أحصرأوراقهلور0136

ويحتاجمةلدطيحهر،عامق

مالتمرعيرشمبصوءا

شليلا.رطمةوتر،

لعادياالقوليولر

شمعيةبيجونية

ثؤ!ل!،"صإلى03لارنفاعيممو

!خلح31أوراقهالود06،3

وحودءمعفاغأحصر

تزرع،صمراععلامات

*؟ء،!*تمساسعلقهعيراأفيفط

رطة.وترسةماشر

زينةذرة

لودسم،75،رتفاعتسمو

وحودمعأحضرأوراقها

وأحمراءأورهريةعلامات

وعاءلىعادةتزرعصصاء،

صوءالىتحتاح،أرصى

رطةرتر،ماشرشمسي

قليلا.

لمجرارحسلارتماعتحمو

رترهركا03إلى15

لود،العامطوال

وأرنفالىأرهارها

أليأليصأحمر،،رهري

صوءاتحتاحأصمر.

وترلةشمسيا-ماشرا

إلى06لارتماعتمو

أوراقهالولى،سمأ83

وحودجمعأحصر

تررعصصاء.تعلاط

وتحتاجأرصيوحكلاء!ي

عيرشسياصوءا

رطة.رترلةماشر

الإفريقيالبنفسج

إلى01طرتماعيمو

،العامطوالاترهرأسم،5

رهريأررقأرهارهلود

يحتاح.أليصأوسعسحى

ألىماشرعيرشمسياصوءا

رطمةوتر،صساعيةإصاءة

فليلأ.

الإنجليزيةالعشقةالمطاطالفيكس

إلى03رتماعطتممو،ءبرسن*صأكئررتعاعطسمو

أرراقهالود،سم06،!أحص،أرراقهلود،سم06

رحودمعأحصر1،أوديةعلاماتموحود

تررعبضاء.علاماتلأسطونوعاءديعادةررعحمراء!

وأمعلقوعاء!يعالا!!،!صوءلما*يحتاح.أرصى

صوءاتحتاحمسسدلحل!صوترلةماشرعيرشمسيا

وتردةماشراشمسيا7!لمقليلا.رطة

رطة.

كثيرإلىمنهاالبعضيحتاجحيث،للإضاءةاحتياجاتها

منهاالاخرالبعضينموبينما،المباشرةالشممم!إضاءةمن

فإذا.الشمسيةالإضاءةمنقدرأدنىعلىجيدبشكل

لاأوالطيعيةالإضاءةمنقليلإلىيتعرضموقعااخترت

توفيرالحالةهذهفيفيمكنكبتاتا،الإضاءةتصله

هذهإضاءةشدةأنغير.فلورسنتأووهاجةمصابيح

أنواععلىيعتمدانتشغيلهاساعاتوعددالمصابيح

المزروعة.النباتات

المنزليةالنباتاتحولالكتبمنالعديدهناكيوجد

الكهربائيةالإضاءةأستخدامعنمستفيضةمعلوماتتقدم

الزراعة.في

زراعتهافىترغبالتيالنباتاتأنواعتحددأنيمكنك

نباتاتتختارأنحاول.الحديقةلموقعاختياركتمأنبعد

علىقادراتكونأنوعلى.لديكومفضلةالزراعةسهلة

والرطوبةالصحيحةالحرارةودرجةالمناسبةالإضاءةتوفير

منها.نبتةلكلالملائمةالنسبية

بعضتوفرأنيجبالحديقةتنفيذتبدأأنوقبل

تحتنباتاتلزراعةتخططكنتفإذا.الضروريةالأجهزة

توفيرإلىتحتاجالحالةهذهفيفإنك،الصناعيةالإضاءة

أجهزةتوفرأنيجبكمالها.ومثبتاتإضاءةمصابيح

معظملأنالنباتاتحولالنسبيةالرطوبةمستوىلرفع

الرطوبة.معتدلهواءفيأفضلبشكلينموالنباتات

أوانأوأطباقفىالنباتاتأوعيةتضعأنيمكنك

الفحممنقليلأورطبرملأوحصىعلىتحتوي

فيالرطوبةنسبةويرفعمنهاالماءيتبخرحيث،الرطب

كلفيواحدةمرةبالماءالنباتاترشبإمكانكأوالهواء،

التنظف،عبواتمخلفاتمنبسيطبخاخباستخداميوم

المتخصصة.الخازنمنصغيرةرشاشاتشراءأو
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!!

مخاريةأصص

وصيميةفلوردستضوءحارربحاح

لاستحدامهشلورلستصوءع!تحتمتماقدالداخيةالحديقةأجهزة

العديدويوصي.كافيةشمسيةإصاءةعلىتحصللاالتيالأماحشافى

الألىاغحاريةاالأصصروامشعماللالمحاحالاتاتلريقالحبراءمن

سالماء.التربةتشحريادةاحتمالسيقلى!وهدا،لسرعةتحصليهاالقرلة

واعملقدحا،أوإبريقاأومرشةتحتاجنباتاتكلري

نأالاعتباربع!خذر،أطنباتاتاللازمةالأسمدةتوفيرعلى

شىتقدمتكلماأكثروتربةأكبرأوعيةتحتاجالنباتات

النمو.

مصباحعلىتشتملقد.الداخليةالحديقةأجهزة

غيرشمسيةإضاءةذاتأماكنفىلامشخدامهفلور!شت

بالبخاخالنباتاتبرش!الخبراءمنالعديدويوصي.كافية

بسرعة،فيهاتجفالتربةلأنالفخاريةالأصصوأستعمال

بالماء.اللازممنأكترالتربةتشبعاحتمالمنيقللوهذا

مخسقيبعضيزرع.الحديقةتنفيذفيالشروع

،البصيلاتاوالبذورمنإمانباتاتهمالداخليةالحدائق

يبتاعون-منهمالمبتدئينوخصوصا-غالبيتهمولكن

شراءعلىتقدمفعندما،أوعيةفيالمزروعةالجاهزةالنباتات

ألاعلىالكثيفةالنباتاتاختر،المحلاتأحدمننبتات

وتجنب.مصفرةأوباهتةأوأطونابنيةأوراقهاأطرافتكون

الإصابةأوالمرضعلاماتعليهاتظهرالتيالنباتاتشراء

.للافاتبا

يأعنبعيدااحفظهها،الجديدةالنباتاتشراءبعد

هذهوخلال.ابنأوواحدأسبوعلمدةأخرىنباتات

وخلوهاالنباتاتهذهسلامةمنالتأكدباستطاعتكالفترة

النباتاتإلىتنتقلأنيمكنالتيوالآفاتالأمراضمن

عنايةحديثاأطبتاعةاالنباتاتتنالأنويجب،الأخرى

ضع.الأول!تالأسبوعينأوالأولالأسبوعخلالخاصة

أضسعةصبعيداالبرودةمعتدلمكانفىالنباتاتهذه

أكثرتربتهارطولةحفظعلىواعمل،المباشعرةالشمس

مرفقةالمعلوماتهذهتجدوربما.لهالموصىالمعدلمنبقليل

البائع.منعليهاتحصلأوالنباتاتمع

الشن.منبالحديقةالعنايةتعتبر.بالحديقةالعناية

معينة،أساسيةعنايةإلىتحتاجالمنزليةالنباتاتفجميع

فقطتكتعسبحقاجميلةنباتاتفيراعةعلىالقدرةولكن

.والصوابالخطأطريقعنوالتعلمالطهويلةبالخبرة

الحدائقمنسقيمعظميستخدم.الأساسيةالعناية

خصيصامصنعة،معدنيةبمعضويةغيرأسمدةالداخلية

يجبالأسمدةهذهمثلاستخدامكفعند.المنزليةللنباتات

يحتاجهمماأكثرتضيفأندونالحذر،غايةفيت!صنأن

المبتاعةالنباتاتتسمدلافمثلأ،.بهيضرذلكلأناسنباتا

أسمدةلهايضيفونعادةالمحترف!ت،البائعينلأنحديثا

الذيالسمادنوعيكنومهما،طويلةلفترةتكفيها

.العبوةعلىالمبينةالتعليماتاتبعتستخدمه

المنزليةنباتاتكمننبتةلك!اللازمالرياتعددإن

المائية،احتياجاتهامقدارعلى-كبيرحدإلى-يعتمد

المنطقةتكونعندمافقطالنبتةترويأنيجبوعموما،

أشبعالحالةهذهفي،جافةمباشرةسطئالتربةتحتالواقعة

الذيالحارأوالباردالماءولاتستخدمأغاتر،ابالماءتمامااكترسة

.الصباحفىالريعمليةتتمأنويجب،بالنباتيضرقد

فىالفاترالماءفاستخدم،أضباتاترشأنأردتوإذا

.الصباح

أسبوعينكلتقريباواحدةمرةالمنزليةنباتاتكاغسل

موجودةتكونقدصغيرةحشراتأيأوالغبارلإزالة

الفاتر.الماءمستخدماالصباحفىالمهمةهذهونفذعليها،

برشماشبلطفالصغيرةالنباتاتتغسلأنيمكن

وجد،إنالغسيلبخرطوممستعيناالمطبخفيأوالحمام

مقلوبةبمسكهاالصغيرةالنبتةغسلأيضاويمكنك

النباتاتأمافيه،وتحريكهابالماءمملوءحوضفيوتغطسها

بمسحغسلهافيمكنحملها،يصمعبالتيجداالكبيرة

فإذا،رطبةإسفنجةأوقماشبقطعةمنهاورقةكلجانبى

بصابونتنظجفهاعندئذيمكننطفغيرالنبتةمظهركان

اشتريتوإذابالماء.جيداغسلهاثممطهرا،وليس؟متعادل

أيمنتعانيلنفإنهاجيذا،بهاواعتنيتسليمةنبتة

عنفاعزلهاافة،أوبمرضأصيبتإذاأما،صحيةمشكلة

اممترشدأومختصاخبيراواستشر،السليمةالنباتاتبقية

.اللازمالعلاجلمعرفةالعلميةالنشراتإحدىبمعلومات

بإزالةونموهالمنزليالنباتمظهرتحسينباستطاعتك

مظهرتحسينأيضايمكن،منهالميتةوالأزهارالأوراقجميع

عنينتجالنمو،حديثةمسيقانهقمة)قص(بقرطمانبات

ازهاروإنتاج،كثيفةجانبيةبفروعأسنباتانموالعمليةهذه

.كثيرة

وتنتج،الريفتراتبينالنبتةتذبلقد.النباتتدوير

أعلىمنجذورهاتظوقدأو،فقطصغيرةأوراقعدة
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اليدوابسط،واحدةبيدالوعاءامسكالمبهتة،دتدوير.النباتتدوير

بطرفحافتهواطرقعقبعلىرأسااقلبهثمفوهتهفوقالأخرى

اليسار(.)أعلىأكبروعاءفيالنبتةضعتم(،اليمين)أعلىالطاولة

يشيروهذاالوعاء،صرففتحةمنتخرجأوالتربةسطح

منأكبريكونأنالمحتملمنالنباتهذاحجمأنإلى

تتأكدولكيأكبر.وعاءإلىنقلهيستلزممما،وعائهحجم

النبتةأخرج(الأصيص)تبديلالأصيصتدويرضرورةمن

الوعاء،منولإخراجهاجذورها.وافحصوعائهامن

فوهتهفوقالأخرىاليدوأبسط،واحدةبيدعليهاقبض

رأساالوعاءاقلبثمأصبعيك،بينالنبتةساقيكونبحيث

النبتةفتنزلق،الطاولةبطرفحافتهواطرقعقبعلى

كانتفإذا،واحدةقطعةخارخابجذورهاالمحيطةوالتربة

الأمريستلزمفعندئذ،الترابيةبالكتلةتحيطالجذريةالمجموعة

منه.أكبرآخرإلىأصيصمنالنباتنقل

منبطبقةالجديدالوعاءأرضيةوافرشجانباالنبتةضع

قطعأوالناعمالحصىمثل،،الصرفلغرضنفاذةمادة

السمكويكون،تالفةفخاريةأصصبقايامنصغيرة

فيصرففتحةوجودحالةفيسم52.نحوللطبقةاللازم

عدمحالةفيالمقدارهذاضعفويلزمالوعاء،أرضية

الجذوربقاءعدمضمانأجلمنللصرففتحةوجود

تربةمنقليلإضافةهيالتاليةوالخطوةالماء،فيمغمورة

في،المنزليةللنباتاتخصيصامصنعةتربةوهيالأصص

كتلةسطحارتفاعيكونأنعلىفيهالنبتةضعثمالوعاء،

تقريبا،واحدبسنتيمترالوعاءحافةمناقلالقديمةالتربة

بسيطةدفعاتعلىالأصصتربةمنمزيداوأضف

وبعدقمتها،تصلأنإلىالقديمةالتربةحولواضغطها

جيدا.النبتةاروذلك

بسهولةيمكن.العقلمنجديدةنباتاتعلىالحصول

منها.أجزاءأوعقلبأخذالمنزليةالنباتاتمنالعديدإكثار

هذهوتوضع،أوراقأوسيقانعلىتشتملالغقلمعظمإن

تتكونالزمنمنفترةوبعد،الرطبالرملأوالماءفيالعقل

تنموكىالتربةفىلتغرستنقلذلكوبعدالجذور،عليها

كاملة.جديدةنباتاتلتصبحوتتطور

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البطونيةمثل،الحدائقنباتاتببعضالخاصةالمقالاتانظر:

التالية:المواضيع:أيضاوان!.الطماطم،نبات،والفيلوديندرون

الحديقةنباتاتأنواع

المائىالنباتالخضراواتالثمرة

المعمرالنماتالزهرةالحولثنائي

لنحيلاالشجرةالجنبة

الشمبالجوز

لنباتاالحولط

الحديقةزراعة

اللقاحالبصلىلجذرالاستيلادا

الحشريلمبيدالدرنةالبذرةا

الفطرياتمبيدالمائيةالزراعةالنماتلصيلة

اليابسالمربىالجذريةالساقالبونسي

المرجالسمادالمحميةالبيوت

المستمبتالخليطالسمادالتبييض

لمهاداالشتلالترلة

الباردالوقاءالطمائرالنباتقطعيم

الضارالعشبالتقليم

صلةذاتأخرىمقالات

المشتلالنباتيةالحديقةالزهوربائع

المشجرالزهارةالتجاريةالبستحة

المناظرهدسةالمسعالدلياعجائ!فن،البستنة

الموضوععرعنا

الخارجيةالحدائقأنواع-ا

الزينةحدائق-أ

السشانيةالحدائق-ب

الخارجيةالحدائقتنسيق-2

لالحدائقالعناية-جالحدائقتخطيط-أ

الأمراضمكافحة-دالحديقةتسفيذفىالشروع-ب

لافاتوا

الداخليةالحدائقأنواع-3

الممزليةالنساتاتمجموعات-أ

اليابسةالمرابي-ب

الداخليةالحديقةزراعة-4

الحديقةتمفيذفيالشروع-جالحديقةتخطيط

بالحديقةالعنايةدالداخليةالحديقةأحهزة-ب

أسئلة

طبيعية؟وحديقةالوازهندمميةحديقةبينالفرقما-أ

المتتابعة؟الزراعةتعنىماذا-2

الداخلية؟النبتةتدويريتمأنيجبمتى-3

والمعمر؟؟الحولوثنائي؟الحولىالنباتما-4

-ضق!سايتبهض"--ك!حصا

،صبر---

-ءحمثيه!سد-عس
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حارحة؟لحديقةالترلةلتهيئةالضروريةالرئيسيةالخطواتما

ولمادا؟العضويةوعيرأ!صويةاالأسمدةاالاحتلاهـبينأوحهما6

العصوية؟الأسمدةاستحدامالحدائقمسحقىلعصلمجثضل

داخلية؟نماتاتتمرائكعدعنهتبحتأنيج!الديما-7

الحارحية؟الحديقةريعداتحاعهايحبالتىالقواعدما-8

الداحلية؟والحديقة

اصداخلة؟االساتاتحولاشطوبةلزيادةالشائعتادالطريقتادما-!

أ،رهار(.1)هواياتالزهرةانظر:.الزهورتس!يق

المناظر.هندسةانظر:.المعماريةالمواقعتسميق

لعيقالأسماكمننوعأخنقاسمكسمك.التئش،

مدورةوزعانف،ثقيلانوجسمارأسولهالأنهار،فى

داكن،أخضرعادةالسمكةهذهولون.صغيرةوحراشف

جلدويفرز.أحيانابرونزيةم!سحةذايكونوقد،بنىأو

شجةيجعلهامما،الخاطيةالموادمنكثيرأالسمكةهذه

،البحيراتأوالساكنةأطياهافىالتنشويعيشجدا.

بالحيواناتوشغذى.السبخاتأووالمستنقعاتوالأنهار

.والقشرياتوالرخوياتالحشراتويرقات،والنباتاتالميتة

النباتاتأوراقعلىأ!همغيرأبيضهاالتنعشسمكةتضع

)أوروباأوراسياالسمكةلهذهالأصلىالموطنويعتبر.المائية

الشمالية،أمريكاإلىبعدفيمانقلتأنهاإلاواسيا(،

يتجاوزحتىالسمكةهذهوتنمو.ونيوزيلنداوأستراليا

سم.6.طولها

التشسمك

بريطانيضابطم(.1؟-751833)9والكنسث!،

نيولمستعمرةالأولىالفترةفىالحياةعنكتبعدةكتب

عاممنينايرفىأسترالياإلىواتكنوصلوقدويلز.ساوث

أسطولأولكانوالذي،الأولالأسطولمع،أم788

وقدأستراليا.إلىالمعاقبينالمجرمينمنمجموعةأوليبعد

الناقلةالباخرةعلىالبحريةكتيبةعنمسؤولأتنعقكان

حوالىأستراليافيتنشأقاموقد.تشارلوتتسمىالتي

منكثيرااليوميةمذكراتهفيودون،أربمشوات

فيتجريكانتالتيالأحداثعنوملاحظاتهمشاهداته

واكتشف،استكشافيةرحلاتبعدةقاموقد.المستعمرة

النيبيان.نهرهذهرحلاتهإحدىفى

سرد:بعنوأنكتاباأم978عامفىتشنشروقد

كتب،لندنإلىعودتهوبعد.بوتانيخليجبعثةلأحداث

فيالاستقرارلأحداتكاملسرد:بعنوانكتاباتنق

أعطىوقد.أم397عامنىوذلكجاكسونبورت

فىالحياةأحدأثعنوواضحادقيقاتفصيلأالكتابانهذان

القديمة.المستعمرات

بالتخدامالهاتفيةالمحادثاتاعتراضالهاتمىالتئصت

قريبايوضيعأو،الهاتفأسلاكعلىيوصلتنصتجهاز

وأتسجيلهاأو،مباشرةالمحادثةإلىالاستماعويم!ش.منه

السلكي.التنصتأيضاويسمىاخر.م!صانإلىأ!اإرسا

إجراءاتمنجزءاأحيائاالهاتفىالتنصتويستخدم

التنصتمصطلحويشير.السمعيةالمراقبةيسمىتحقيرت

إلكترونيأوكهربائىجهازاستخدامأإأحياناالسلكى

اعتراضأما.محددينأشخاصمنمعلوماتلاختلاس

وأ،الخفيالتنصتيسمىمافعادة،الهاتفيةغيرالمحادثات

الإلكترون!.السمعاستراقأوالإلكترونيالاختلاس

منتمكنمعقدةوأجهزةطرقاستخدامويمكن

تقريبا.حالةأيةفيإليهاوالتنصتالمعلوماتاختلاس

وأالجدرانفىالميكروفوناتأنواعبعضتثبيتفيمكن

خلالمنالمحادثاتإلىالاستماعيمكنبحيث،الأبواب

لالتقاطموجهةميكروفوناتتوجيهيمكنكماالحواجز.

علىالتغلبويمكن.بعيدةمسافاتمنمحادثات

مخفيةدقيقةميكروفوناتباستخدامالبعيدةالمسافات

يعملاستقبالجهازإلىرسائلترسلإرسالوأجهزة

الراديو.بموجات

ومكاتبهمبيوتهمفىبحريةالتحدثفىالناسحقإن

يعتبر،عليهمالتنصتمنخوفدون،العامةوايلأماكن

منكثيرسنتوقد.البلدانمنكثيرفيجدامهماأمرا

المصاقبةأنواعمختلفاستخدامتحدأوتمنعقوانينالأم

قبلمنيستمرالشرعيغيرالتنصتأنإلا،الإلكترونية

سواء.حدعلىوالحكوماتالأفرادبعض

التيبالقوةالبلدانمنكثيرفيالتنفيذيةالهيئاتتتمتع

العدالةتحقيقأجلمنالهاتفيةالمحادثاتاعتراضمنتمكنها

تصريحعلىالشرطةوتحصل.القومىالأمنعلىالحفاظأو

التنصتباجراءالختصةالمح!صمةمنبحثمذكرةأو

عامةلشرطةيسمحولا.خاصةحالاتفىالهاتفي

وأ،بالتنصتعليهاحصلتالتيالمعلوماتبإعلان

البحثمذكرةعليهانصتالتىالأغراضلغيرامشخدامها

لهم.المعطىالتصريحأو

!!
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كان،الهاتفاستخدامبدأعندما.تاريخيةنبذة

المحادثاتإلىالا!شماعالرسميةالحكوميةالدوائرباستطاعة

محددةأنظمةوضعتوقد.القانونخرقدونالهاتفية

بالتنصتالحكوميةالدوائرلبعضالسماحللحكومةتتيح

كلفىذلكوكان.العامالصالحتهمقضايافيالهاتفي

خلالالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكةمن

الهاتفيالتنصتوأصبح.العشرينالقرنمنالثلاثينيات

وبدأ.العشرينالقرنمنالستينياتخلالشيوعاأكثر

أستخدأمه.منالمرجوةالفائدةعنيتساءلالعامالرأي

الحكوميةللسلطةاللاحقةالتشريعاتوأوضحتوحددت

بعضووضعت،ودقةتخصيصاأكثربشكلالأمرهذا

مأ729عامووترجيتفضيحةوركزت.الوقائيةالجوانب

الرئيسانتخابإعادةأثناء-الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

علىالهاتفيالتنصتعلى-نيكسونريتشاردالآمريكي

ضحيتهراحوالذي،الديمقراطيللحزبالرئيسيالمركز

الفضيحةكشفبعداستقالتهمقدمانيكسونالرئيس

ووترجيت.باسمالمشهورة

النصارىمنمجموعةقيامبهيقصدمصطلحالتئصير

بطريقةالعالمجمئأنحاءفيالناسبينالنصرانيةبنشر

عنويرغبواالكثيرونيعتنقهاحتىعدةوبوسائلتنطمية

الأصلي.دينهم

علىالوسيلةهذهتعتمد.المباشرةالتنصيروسائل

العامةوالأماكنالكنائسفيالعاموالوعظالفرديالاتصال

لإقناعهم،وحوارييهوتعاليمهبالمعسيحالناسلتعريف

متفرغونمنصرونالمهمةبهذهويقوم.النصرانيةباعتناق

الجنسين.من

المنصرونيعدلم.المباشرهغيرالتنميروسائل

عمدوافقد،الكنيسةخارجالمباشرةالوسيلةعلىيركزون

إلىالميلاديعشرالتاسعالقرنفىالاستعمارفجرمنذ

لكعسبالمغلقةالابوابلهمتفتحمباشمرةغيرأخرىوسائل

البلادوفي،بعامةوإفريقيااسياقارتىفيلاسيما،الأتباع

:المباشرةغيرالوسائلأبرزومن،بخاصةالعربية

هذهأهميةعلىيدل.التطبيببوساطةالتنصير

بولالمنصرالأمريكيالطبيبقولالمنصرينعندالوسيلة

وجدنا!!لقدالعرببلادفيالطبيب:كتابهفيهاريسون

وقول!!نصارىونعساءهارجالهالنجعلالعرببلادفى

الغايةأنعلى،ريببلامتفقون!"نحنموريسونالمنصر

الخارجيةالعيادأتمرضىبينالتنصيرأعمالمنالأساسية

الكنيسة.فيعاملينأعضاءندخلهمأنالمستشفياتفي

ذلكودليل،الوسيلةبهذهالتنصيرمؤتمراتواهتمت

سنةالتنصيريالقاهرةمؤتمرفيهاربرالمنصرقول

لأنالطبيةالإرسالياتمنالإكثارلم!يجب:أم609

علىتأثيرلهملييكونبالجمهوردائمايحتكونرجالها

المنصرين.منلغيرهممماأكثرالمسلمين

قولهذاعلىالأدلةأبرزمن.التعلدمبوساطةاللنصير

"لا،الحديثةالتنصيرجمعياتمؤسسلافيجريالكاردينال

التعليمإلىالحاجةبل،نفسهللدينبالدعوةلناحاجة

فىالتعليم"لمإن:جسبهنريالمنصروقول"لم،والتمريض

غاية،إلىولمميلةفقطهوإنما،النصرانيةالإرسالياتمدارس

المهاراتتعليمهموليسالناستنصيرهيالغايةتلكوإن

إنشاءنشجعأن"يجب:تاكلىالمنصروقولالختلفةلم!،

".العلمانيالغربيالنمطعلىالمدارلر

والثقافيالعقيديالتغييرفيللتعليمالفعالللأثرونتيجة

التنصير،مؤتمراتبهاهتمتفقد،والسياسيوالاجتماعي

توسعواوبالفعل.فيهالتوسعووجوبأهميةإلىوأشارت

الجامعةمثلالكلياتأوالجامعاتإنشاءمستوىإلىفيه

وجامعةمانيلا،وجامعة،والقاهرةببيروتالأمريكية

والكلية،لمحاسطنبولروبرتوكليةبالهند،جونالقديس

بلاهور.الفرنسية

الوسيلةهذهعرفت.المختلفةالمهنخلالمنالتنصير

بولس،أيامإلىالمصطبحهذاويعود.الخيامصانعىبوسيلة

أسفارهخلالنفسهلإعاشةالخيامصبعيباشركانوقد

لهذهالعصريوالمفهوم.للنصرانيةالاولالقرنفيللتنصير

المغلقةالبلادإلىيأتونأناسبالتنصيريقومأنهوالوسيلة

بصفة،العربيةالخليجدولبعضمثلالتنصير،وجهفى

الاحتكاكهدفهم،متعددةميادينفىيعملونمهنيين

الإنجيلوتوزيع،النصرانيبالسلوكلتعريفهمبالناس

وقد.خفيةبطريقةعليهمالأخرىالتنصيريةوالمطبوعات

هؤلاءفيهنصحكتاباالبريطانيالكنائسمجلعرأصدر

مهامهم.أداءفيالتامةالسريةبالتزام

بهذه-بالذات-الأخيرةالتنصيرمؤتمرأتواهتمت

أبحاثمن)34(رقمالبحثكاتبنبهفقد.الوسيلة

هذاأهميةإلىأم789عامالتنصيريكولورادومؤتمر

وفقالشديدالحذربتوخيالخيامينونصح،الألمسلوب

دقيق.وتخطيطمرسومةإستراتيجية

يستغل.الإنسانيةالمساعداتتقديمخلالمنالتنصير

مثل،كوارثمنالمجتمعاتمنكثيرتعانيهماالمنصرون

والجفافالأهليةوالحروبوالمجاعاتوالفيضاناتالزلازل

للناسفيقدمون،الوبائيةوالأمراضوالفقروالتصحر

معهاويقدمون،الكوارثهذهآثارليتجاوزواالمعونات

التنصيريةالمنظماتأنشطومن.النصرانيةإلىالدعوة

والمجلس،الإيمانأخوةجمعية:المجالهذافىالأمريكية

محبةوجمعية،المسيحيينالأطفالوصندوق،الإنجيلي
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الأيتامرعايةمجالفيفعالبدورتيريزاالأموقامت.العالم

نصرانية.تربيةلتربيتهمالغربإلىبعضهماوتهجير

لمجاحماالمنصروناستخدم.الإعلامبوساطةالتنصير

الصحفمثل،دعوتهملنشرإعلاميةوسائلمنلهم

والسينماوالنشرات،الإنجيللامميما،والكتبوالمجلات

وتخصصحتالأنباء.ووكالاتوالتلفازوالإذاعةوالمسرح

رابطة:مثلوالنشر،عةأ!دإامجالفيالإرمعالياتبعض

فىالنصرانيةنشرزمنظمة،الإرسالياتلمساعدةالإيمان

فرنتيرز،وكالةكالاتهموأشهرومن.الأولممطالشرق

إذاعةبالمئاتتعدالتيإذاعاتهمأشهرومن.الأمريكية

قإذاعةموناكو،منالعالمحولوإذاعة،الفاتيهانراديو

سيش!!.جزيرةمنعلاحال!وصوتالغفرانصوت

عدةمؤتمراتفيالمنصرونقرر.الإسلامفيالتشكيك

واستخدام،أنفسهمالمسلميننفوسفيالإسلاممحاربة

هذهلتحقيقالإسلامفيسلاحأمضىهوالذيالقرآن

غيرللمسلمينيبينواأنذلكفيوسيلتهبموجعلوا.الغاية

جديدا،ليسالقرآنفيالصحيحأنإسلامهمفيالمتعمقين

إخراخذلكشيغايتهموجعلواصحيحابمليصالجديدوأن

.يزعمونكمانصرانيايصبحأنلاالإسلاممنالمسلم

أضصرانيةاالبحوثومرا!صالدراسةمعاهدوتقوم

أ!ذهأ!لازمةاالعلميةأطادةاإعدادفيفعالبدورالكثيرة

برهـما،أ!ربيةاللدراساتبونتيفكلمعهدمثل،الوسيلة

ومركز،لبيروتالحديثأ!ربيااالعادراساتومركز

النصرانيوالمركز،بنيروبيإشريقيافىالإسلامدرامعات

الإسلاميةللدراساتزويمرومعهد،بروالبسديللدراسات

بكاليفورنيا.

أخرىوسائلالمنصرونامشخدم.متنوعةأخرىوسائل

غيرالرئيسيةالحستالوسائلجانبإلى،متنوعةكثيرة

بينها:من،أهدافهمإلىللوصولذكرتالتيالمباشرة

الأمةوحدةلتفكيكوالإقليميةالقوميةإلىالدعوة-أ

الفرقةوسطللعملأوسعمجالوإيجاد،والعربيةالإسلامية

تولدأننريد:جبالمنصرقولذلكومثال،الإسلامية

انتشارا"!.أوسعالنصرانيةفيهات!صنجديدةفينيقية

القرآنلغةبدلواستعمالهاالعاميةإلىالدعوة-ب

،يومبعديومادينهموبينالناسبينيباعدبما،الفصحى

لإقرارالسعي-ج.بينهماللغويالترابطأواصرويقوض

يأ،الإسلاميةالعربيةالدساتيرفيالمطلقةالدينيةالحرية

مديرواطسونالمنصررفعوقد،الإسلامعنالارتدادحرية

بهذاأللنبياللوردإلىمذكرةببيروتالأمريكيةالجامعة

بينالاجتماعيةالعلاقاتأبوابلفتحالسعي-د.المعنى

والتهانيالزياراتتبادلخلالمنوالنصارىالمسلمين

بانتهاجإليهمالبسطاءجذبهـ-.الدينيةالأعيادبمنا!سبة

الأرواحطردوادعاء،الناسكعلاجالنفسيالتأثيرسبل

الدراسيةالحلقاتعقد-و.والشعوذةالأبدانمنالشريرة

ووضع،المسلمالشبابومراسلة،المسلمينمعبالمراسلة

فيأوالمسلمينبريدصناديقفىالتنصعيريةالنشرات

بعضاتخاذجميعاالوسائلهذهأخطرولعل-ز.ممياراتهم

المسلمالشبابلإغراءوسيلةالجنسالتنصيريةالجماعات

الجماعاتهذهرأسعلىوتأتي.النصرانيةإلىبالانضمام

فيأصلاأنشئتالتي،الحبوأسرةالربأبناءجماعة

الربيةالدولمنكثيرفيفروعولهاأم،969عامأمري!صا

الإسلامية.وا

الدوريةالمؤتمراتبعقديهتموننجدهم.المؤتمرات

الميدانيةالعمليةأضحار!واالنظريةأصدراساتاطناقشة

المناسبةالمستقبليةالخططلوضعوذلكوتقويمها،والإحصائية

:المؤتمراتتلكأبرزومن،الختلفةالبلدانفيسملهمفي

،أم019عامأدنبرهومؤتمر،أم!.6سنةالقاهرةمؤتمر

،م8291عاممدراسومؤتمر،م8291عامالقدسومؤتمر

،5291،1271أعوامالعالميال!صماشمجلسومؤتمر

عامكولورادوومؤتمر،أم749عاملوزانومؤتمر،أم289

عامكولومبيابجامعةوالعنفالدينومؤتمر،أم789

إلخع....م8691عامأكسفوردزمؤتمر،م2891

وقفتالنصرانيةظهرتعندما.تاريخيةنبذة

السلطاتلاعتقادأتباعهاضدالرومانيةالإمبراطورية

تقوضأنتريدسريةحركةالنصرانيةأنالرومانية

الأولقسططيناعتنقأنبعدوأعن،الرومانيةالإمبراطورية

ذإ،الإمبرأطوريةفيالوضعتغيرالنصرانية.م275-337

وبذلك،الإمبراطوريةفيالأدياناحريةعلىوافقأنه

الانتشار.فيالنصرانيةأخذت

العالمأنحاءسائرارتيادفيالتنصيريةالبعثاتبدأت

وزوجتهالأولجستنيانوكان،النصرانيةتبثالقديم

رغمالتنصيريةالبعثاتلتلكالمناصرينأكبرمنثيودورا

مأتنصيرمنالأولالغرضوكانمذهبيهما.اختلاف

ولائهاعلىالحفاظالرومانيةالإمبراطوريةوشعوب

أهممنكانفقدإذن.الإمبراطوريةووحدةللإمبراطور

للإمبراطوريضمنالذيالسياسىالسببالتنصيرأسباب

له.موالياشعبا

الإمبراطورعهدفيوخاصةالوسوالقرونوفي

إلىالأوروبيينوالملوكالأباطرةحاجةاشتدت،شارلمان

كانواالتيوالأرا!يشعوبهمبينالعقيدةوحدة

أوروباملوكمنوغيرهشمارلمانقامفقدولذلك.يتملكونها

وخاصة-الأوروبيةالأراضيإلىالتحصيريةالبعثاترسالب!

فيوغيرهاالجرمانيةالقبائلتلكلإدخالالجرمانية

عليها.والسيطرةقيادتهالتسهلالنصرانية
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عنهاونفضتالعميقسباتهامنأوروبااستيقظتولما

وجهالتها،الوسطىالقرونوشعوذة،المظلمةالعهودظلام

الأراضيحولالتيالأرا!يفيالنصرانيةنشرفيأخذت

كانتالتيالهندوأمالإفر!ية،الشعوبمثلالإسلامية

والهند،المغولمسلميعننائيةمازالتأراضفيتسكن

أما.براثنهابينالبلادهذهأوقعتوبذلك.والفلبينالصينية

سائغةلقمةكانتافقدالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكا

تنصيرياجهدابذلتالتيالأوروبيةالتنصيريةللبعثات

وانتهت،النصرانيةفيالأمريكيينالهنودلإدخالوحربيا

الهنود.هؤلاءمنكبيرةأعدادبقتلمحاولاتهم

وإلىالعرلمجةالجزيرةجنوبيإلىتنصيريةبعثاتوصلت

النوبةممالكوإلى،الميلاديالرابعالقرنمنتصففيالحبشة

الخامص.الميلاديالقرنمنايلأولالنصففىبالسودان

هذهمنالغرضوكان.وفارسالحيرةحولانتشرتكما

واقعةأودينيا،لروماخاضعةإماالمناطقهذهجعلالبعثات

النصرانية،ستارتحتوالاقتصاديالسياسينفوذهاتحت

سائرفيالنصرانىالرومانيالإمبراطورنفوذيزدادوبذلك

البلاد.تلكأنحاء

وفي،الأوسطالشرقفينشأتالنصرانيةأنومع

نأإلا،السلامعليهالمسيحنشأحيثخاصةفلسطين

نفوذهالبسطالدينهذانفوذاستغلتالأوروبيةالدول

سيطرتهاتقويةبذلكوأرادت،الختلفةالعالمأجزاءعلى

لهامستعمراتبعدفيماأضحتالتيالبلادتلكعلى

عشر.السادسالقرنفيالحديثةالعصوربدءعندبالقوة

الإمبراطوريةترثأنأرادتالأوروبيةالدولأنيظهروهذا

واقتصادها.ونفوذهامستعمراتهافيالرومانية

السلامالمسئكلليهفإنالبعضعندمعروفهووكما

،السلامعليهموسىتعاليمتركواالذينلليهودأرسلإنما

عليهالمسيحرسالةيقبلوالمولكنهمهدايتهما!فأرأد

تنصيريتمأنمنوبدلأ.وتلاميذهواضطهدوهالسلام

سائرتنصيرإلىوعمدتذلكتركتأوروبافإناليهود

يأيرلمملوأولمأمرها،علىالمغلوبةالنصرأنيةغيرالشعوب

العصرفيولاالقديمةالعصورفيلالليهودمنصرين

الحاضر.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يزاكأالقديس،جوغفرانسيس،أسبوري

الخلاصجيشويلفردالسيرجرنفل،

الكنيسةجيمقثوماسولى

لبرتأ،شكزرلتحفا

جاك،ركتما

نيةلمصراا

منمفصللفحصتستخدمتقنيةالمفاصلتئظير

منظاريسمىجهازفيهويستخدم،الجسممفاصل

مستقيمةآلةالجهازوهذا)الأرثروسكوب(.ا!لفاصل

يفحصلكيالطبجبيساعد)الأرثروسكوب(اللفاصلتنظيرجهاز

جهازأدخل)أعلاه(الصورةوفي.الممصليةالأمراضويعالجالمريض

المرضى.أحدركبةمفصلفىالألبو!يشبهالذيالمفاصلتنظير

الأليافوحزمالعدساتمنبسلسلةمزودةالشكلأنبوبية

بينأقطارهاأنصافتتفاوتأحجامفيوتوجد.البصرية

خلالمنالمفصلفيالجهازهذاإدخالويمكن.موه2

البصريةالأليافعبرينتقلضوءالمفصلوينيرصغير.شمق

نأللطيبيمكنالمنظاروباستعمالالمنظار.طرفإلى

بعضويجري،كاملبشكلالمريضمفصحليفحص

الجراحية.العمليات

مفاصللفحصالمفاصلمنظارالأطباءويستعمل

التيالمشكلاتوأكثر.والركبةوالفخذوالكوعالكتف

تمزقهيالإنسانجسمفيعاديبشكلتعالج

ذلكيشخصأنالطبيبويستطيع.الركبةغضروف

منظارعبرالركبةمفصلإلىالنظرطريقعنالمرض

منأخرىبأجهزةذلكبعدالغضروفيزيلثم،المفاصل

آخر.شقخلال

الجراحيةالمفاصلتنظيرلعملياتميزةأكبروتتمثل

فيصغيرشقخلالمنالعمليةإجرأءيمكنأنهفى

لهتجرىأنأحياناالمريضبإمكانلذلكونتيجة.المفصل

.اليومنفسفيالمستشفىويغادرالجراحيةالعملية

نأكماكثيرا،المريضشعبلافإنهذلكإلىوبالإضافة

منآخرنوعأيمنبكثيرأقصرستكونالعلاجفترة

الجراحة.أنواع

التنظيف(؟واللثةبال!سمان)العنايةالأسنانانظر:.اف

(؟الحجريالفحموشحن)ت!فالحجريالفحم،فالجط

(.القطنوحزم)حلجالقطن

والبمكلنالأوساخإزالةولائلأحدالجا!الئئظيف

منقليلةكمياتالجافالتنظيففىتستخدم.ال!قمشة
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جافا،ليصأ!اقعافيفهومطلقا.الماءلايستخدموقدالماء،

اسمعليهايطلقخاصةسوائلامشخدامعلىينطويلأنه

.المذدات

،الملبوساتبتنظجف،الجافمصائالتنظيفتقوم

وتتفاوت.والملاءاتالستائر،مثلالمنزليةالاغطيةوبعض

الصوفية،فالملبوسات.الجافللتنظيفقابليتهافيال!قمشة

لأنوذلك،الجافبالتنظيفتعاملأنبدلاوالحريرية

غيرهماأوالذبولأوالانكماش!إلىيعرضهابالماء،تنظيفها

معاملتهاعدميفضل،أخرىموادوهناك.التلفمظاهرمن

والجلود،الفينيلذلكعلىوالأمثلة،الجافبلتنظيف

أضشقهت،اإلىالجافأضنظجفباتتعرضحيث،الاصطناعية

وأرمزيةتعليماتالملبوساتمعظموتحمل.التمزقأو

التنطف.طريقةتوضحكتابية

التنظيفقبلالجا!.بالتنظيفالملابستنظفكيف

ثمولونا،نوعايماثلهمايمقسمكلويوضعالأقمشةتفرز

دائمةمنهاتصبحقدمالإزالةالتنظيفبدءقبلتعالإلبقع

.الجافبالتنطف

تشبهالتيالتنظيفآلةفى،ذأسكبعدالقماشيوضع

أسطوانةمنالالةهذهتت!صن.العاديةالمنزليةالغسالة

إليهوتضافالماء،عنعوضاسائابمذيبمليئة،متحركة

الأسطوانة،تدور.الأوساخلإزالةخاصةمنظفةمادة

التنفجفادورةوبعد.القماشمتخللأالمذيبمعهاويدور

بشدةالأسطوانةتدورثم،المذيبمنالماكينةتفريغيتم

تعرفخاصةماكينةتقوموأخيراالقماش!.عنلإزالته

القماشخلالالدافئبنمإلهواءالدوارالبرميلباسم

إلىأخرىمرةالقماشيحول،ذلكبعد.تمامالتجفيفه

لهذاويستخدمتماما.إزالتهامنللتأكدالبقعإزالةغرفة

منكمة!!ومالبخار،بندقيةيسمىجهازالغرض

المنا!عبةالكيميائيةالمادةتضافثم،البقعةعلىالماءبخار

وفي.القماشونوع،البقعةطبيعةباختلافتختلفالتي

،القماشإتلافدونالبقعةإزالةتصعب،الأحيانبعض

الملونة.الصبغةأو

عنالمسؤولالعاملإلىأ!ماش!ايحول،البقعإزالةبعد

يستخدمالعاملهذا.الأخيرةاللمساتوضعأو،الضغط

عنالتجاعيدلإزالةبخارومعداتيدويةومكاويمكالس

الطبيعي.وقوامهشكلهإلىوإعادتهالقماش

بنظامذاتيايعملالتنظيفآيلاتمننوعوهناك

أقل،النظامهذاآليا.الأوساخبإزالةويقومبالعملةالتشغيل

إلىتحتاج،الأقمشةبعضأنإلا،اليدويالنظاممنتكلفة

يدوية.عناية

النسل.تنظيمانظر:.الأسرةتئظيم

القطاعاتبعضعدىالإشرأفهوالحكوميالتئظيم

لخدمةويهدف،الحكوميةالجهاتأوالحكومةبوساطة

الصحة،علىالجهاتتلكوتشرف.العامالصالح

،الخدماتومستوىوالأسعار،،السلامةوإجراءات

الصناعاتمعظموتخضع.الأخرىالتحاريةوالجوانب

الأقطار.منكثيرفيالتنظيممنلشيء

كلعلىمباشرةالحكوميالإشرافيجوز

وأالمنطقةحكومةأوالمحليةالحكومةبوساطة:المستويات

المحليةوالسلطاتالحكوماتوتقوم.المركزيةالحكومة

منلتكليفوفقاالنشاطاتبعضتنظيمبمصؤولية

مثلا--المحليةالسلطاتت!ظيفويجوز.القوميةا!ضمة

التصميملشروطمستوفيةالمبانيأدمنأضأكدبا

الغذائيةبئالموادأماكنعلىالكشفأو.أصسلامةوا

منللتأكدالمزارعزيارةأوالنظافةمستوىمنللتأكد

.بالحيوأناتالعنايةسلامة

اللأنظمةمراعاةمنالتأكدالمركزيةالح!صمةعلىيجب

طريقعنالضرورةحالاتفيجديدةأحكاموإضافة

فيدوراتؤديالأنظمةأننجد.جديدةقوانينإصدار

بنودعلىاشتمالهايجوزإذالأقطار.معظمفىقاسعأ!محا

والمناهج،المدارسفيالأطفاليقضيهالذيكالوقت

.الطرقفىالسياراتقيادةوسرعةأ!عماالأإدارةهـطريقة

منالعملوشروطوالإدارةالعمالب!!أمحلاقةاشتعتبر

وفي.عادةالحكوميةالأنظمةتتناوأ!االتيالموضوعات

العمرأواللونأوالجنسبسببالتفرقةتعدالأقطارمعظم

إضافيةلأنظمةالحاجةوعند.للقانونمخالفةالجنسيةأو

خاصةلجانبتشكيلالأحيانمعظمفيالحكوماتتقوم

لذلك.

أنظمةإصدارإلىعادةالدوليةالمنظماتنشاطيؤدي

منتتطلبالدوليةالمعاهداتوبعض.جديدةحكومية

المجالاتبعضفيتشريعاتإصدارالأطرافالدول

مثلاالإسلاميالعالمولرابطة.الإنسانوحقوقكالتلوث

ألوانبمختلفالختصةأقسامهماالعربيةالدوا!وحامعة

كلفيمحليةقراراتشكلفيينعكسالذيالنشاط

برلمانهاالأوروبيةللمجموعةوكان.المنظمتيندولمندولة

إصدارعلىالأعضاءإجبارلهيجوزكانالذيالخاص

ومن.المجموعةأنظمةمعتتماشى،بلدانهمفيتشريعات

التجارية،المعاييرالأوروبيةبالمجموعةتأثرتالتيالمجالات

.الإنسانوحقوقالصناعيةوالعلاقات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العامالمرفقالمستهلكحمايةالإعلان

المصرفالصماعةالأعمال

التأم!!
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نفسهالمعنىتعطيأخرىمصطلحاتوهناكمنعها.أو

فيالتحكم،الأسرةتنظيم،الولادةتنظيممثل:

المنظمة.الأبوة،الخصوبة

يشيرونفإنهم،النسلتنظيمعنالناسيتحدثعندما

الأزواجويمارسمنها.الاصطناعيةالوسائلإلىالعادةفى

أحيانايريدونفقد؟مختلفةلاسبابالنسلتنطمعملية

وقد،الولاداتبينالمباعدةأو،أطفالهمعددتحديد

الغربيةالبلادوفي.الإطلاقعلىالأطفالإنجابلايريدون

يؤجل-الأحوالأغلبفي-عامةبصفةالإسلاميةوغير

العملمنالزوجةتتمكنلكيالإنجابالشبابالأزواج

بينالمباعدةاخرونأزواجيريدكما.الأسرةدخلوزيادة

لكلاللازمالاهتمامإعطاءمنيتمكنوالكيأطفالهم

الحمليتجنبنبأنالنساءبعضالأطباءينصبحوقد.منهم

فيالأزواجالحكوماتمنالكثيروتشجع.صحيةلأسباب

افرادعددتنظيمعلىالسريعالسكانيالنموذاتالأقطار

أسرهم.

أشكالبعضأنعلىالغربفيالناسمعظمتحفق

فيهمرغوب،الأطفالولاداتبينالمباعدةأوالأسرةتنظجم

أفرادالكن.المجتمعولصالحنفسهالصالإلأسرة

بشدةيختلفون-المتدينةالمجتمعاتخصوصا-وجماعات

غيرهميعتبرهاقدالتيالنسلتنظيمأساليبحول

فىالنسلتنطمالمقالةهذهوتناقعش.ومقبولةأخلاقية

الحسجتناقم!كما،عامةبصفةالإسلاميةغيرالبلدان

تعارضه،التيوالحججالنسلتنظيملمؤيديالرئيمسية

فقدالإسلامرأيأما،برامجهوأنماط،الرئيسيةوأساليبه

المقالة.نهايةفيورد

لالاف،النسلتنطملقي.النسلتنظيمحركة

عاليةالوفاةمعدلاتكانتطفيفا.شعبيااهتماما،السنين

منوكان.والرضاعةالطفولةمرحلتىفيوخاصةجدا

الأمر.هذامعالجةالضروري

خلالالصناعيةالدولفيوالتقنيالعلميالتقدمأدى

توفيرزيادةإلىالميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

وبدأ،العملفرصوزيادة،الأمراضعلىوالسيطرةالغذاء

.الانخفاضفىالوفاةمعدل

فيمالتوسروبرتتوماسالبريطانيالاقتصادعالمنشر

.السكانعلممبادئفىالمشهورةمقالتهام897سنة

منأسرعشزايدالسكاننموأنعلىيبرهنأنفيهاحاول

الرجالمنالشبابمالتوسونصمح،لهمالمتوافرالطعامتزايد

عددقامهذا،وعلى.الولاداتلتقليلالزواجبتأجيلوالنساء

بتشجئتنطمعشرالتاسعالقرنخلالأوروبافيالناسمن

فيجزئيهبوط،جهودهمنتيجةحدثوقد.النسل
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المعدلاتإلىأدىالصناعيةالدولفيالولادةمعدلات

.روبرتتوماس،مالتوسانظر:.الحاليةالمنخفضة

النامية؟الدولمعظمفىمرتفعاالمواليدمعدلاستمر

عددفىالسنويةالزيادةكانتوباكستانبنغلادشففي

الدولفيالمواليدمعدلوانخفض%4بمعدلاسمكان

الولاياتفىالسنويةالزيادةنعسبةكانتفقدالصناعية

فىالمواليدمعدلوأخذ%.8،اليابانوفي%أ،5المتحدة

منالأربعينياتمنتصفمنذالناميةالدولفىالانخفاض

معدلويؤثر.الصحيالوعيزيادةبسببالعشرينالقرن

النموعلىالمنخفضالوفياتومعدلالمرتفعالمواليد

اللاتينية.وأمريكاوإفريقياآسيافيالسكانى

العديدفىالأطفالمنكثيريولد،الراهنالوقتفي

والسكنالطعاممنمايكفيهملهميكفلأندونالدولمن

الانفجارمنالخوفأنوالواقع.العملحتىأووالتعليم

بلغلقد.النسلبتنطمالاهتمامإلىالآنيدفعالسكاني

خمسةالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيالعالمسكان

سيكون،السكانيللتزايدالحاليوبالمعدل.نسمةبلالون

نسمة.بلايينستةم0002سنةالمجموع

اليومالنسلتنظيم

القرنمنالستينياتخلالالدولمنكثيرتبنت

هذهألغتوقد.الأسرةلتنطمحكوميةبرامجالعشرين

نشرتقيدالتيالقوانين-الضرورةاقتضتحيثما-الدول

حوله.بنصابحتحعلقأوالنسلتنظيمتخصمعلومات

وطنيةلبرامجقوانين،دولة08حواليفي،اليوموهناك

المتحدةوالولاياتالسويدمنحتوقد.النسللتنظجم

للأقطارماليةواعتماداتتقنيةمساعداتأخرىودول

كالأمدوليةوهيئاتخاصةمنظماتقامت،كماالنامية

التيالدولبمساعدة،العالميةالصحةومنظمةالمتحدة

النسل.لتنطمبرامجأعدت

إجراءاتخذتدولةأولام489سنةاليابانكانت

ذلكفىاليابانيةالحكومةأجازتفقد،الأسرةلتنطموطنيا

ويسيرين.متاحينوجعلتهما،الحملومنعالإجهاضالعام

السنواتخلالاليابانفيسنوياالمواليدمعدلفانخفض

للانتشارنتيجةوذلك%ا7،إلى3.3%منالتاليةالعشر

القانونيالإجهاضأصبحوقد.الإجهاضلعملياتالواسع

)سابقا(السوفييتيالاتحادفيالنسللتنظيمرئيسيةوسيلة

الشرقية.أوروبادولوفي

عددحيثمنالعالمدولأكبر-الصينبدأت

منالخمسينياتفيالنسللتنظيمإجراءات-السكان

بحلولالصينفيالمواليدمعدلوانخفض.العشرينالقرن

سنويا.%1.2حواليإلىالعشرينالقرنمنالثمانينيات



النسلتنظيم2ه4

النموتوقفإلىالوصولهوالصينهدفأنالمعروفومن

.م2502سنةبحلولالسكاني

النسللتنظيمالوطنيالبرنامجمساندةفيالهندبدأت

ولاياتوطورت.العشرينالقرنمنالخمسينياتبدايةفي

للذكور.الطوعيالعقمإلىيدعوبرنامجاعديدةهندية

.ام959سنةالنسلتنظيمبرنامجباكستانبدأتكما

لدأتالعشرينالقرنمنالستينياتمنمبكروقتوفي

برأممشابهةوطورت.برأمكلاثلةوتايوانالجنوبيةكوريا

اللاتينية.أمريكادولوفيعديدةوإفريقيةأسيويةدولفي

تعاطيعلىكبيربشكلالبرامجهذهمعظماعتمدتوقد

فيعديدونأزواجويستعمل.الحملمنعحبوبالنساء

تعدبريطانيا،وفى.نفسهالأسلوبوكنداالمتحدةالولايات

الوطنية.الصحةخدماتمنجزءاالأسرةتنظجمخدمات

ف.الإجهاأيضا:انظر

النسلتنظحوسائل

المعلوماتبعضمعرفةمنلابد،النسلتنظيملفهم

أحدمناحدةربيضةتنطلق.البشريالتكاثرحول

منأسيضةاوتمر،أسابيعأربعةك!!مرةالمرأةعندالمبيضين

قناةتلمدىأوتخصبلموإذا.فالوبقناةخلال

ثموتتحللتموتحيثاشحمإلىتذهبفإنها،فالوب

الشهريالنزيفضمنالمرأةجسمخارجإلىتخرج

الحيض.انظر:.الحيضيدعىالذيالدوري

الرجلمن(المنوية)الحيواناتالنطافملايينتنطلق

بعضوتدهب.الجماععمليةخلالالمرأةمهبلإلى

بيضةاتحدتفإن،فالوبقناةإلىالرحمخلالمنالنطاف

عمليةتحدثالقناتينإحدىفيالنطافإحدىمع

البيضةتلتصقوحين(.البيضة)تخصيبالإخصاب

آشهرتسعةنحووبعدجديد.إنساننمويبدأ،الرحمبجدار

الجنين.التكاثربمان!:.الطفليولد

منعوسائلهيالنسلتنطبموسائلتكونماوغالبا

الحملمنعوسسائلاكثرالجراحيالتعقيمويعتبر.الحمل

حدعلىالمرأةأوللرجلالعمليةتجرىأنيمكنإذتأثيرا،

قنواتبسدمستحيلاالحملالعمليةهذهتجعلسواء.

علىويطلقالنساء.فيفالوبقناةأوالرجالفيالنطاف

)قطعالمنويالحبلاستئصالاسمالذكورفىالعمليةهذه

التعقيماسمالإناثفيعليهاويطلق(.الدافقةالقناة

علىالتسميةوتعتمد،القناةربطأوفيالجصبالتنظير

العملياتهذهمفعولإبطالويصعب.المستعملةالطريقة

.الأطفالإنجابفيالزوحانرعبإذابعد،فيما

الحمل.لمنعالفاعلةالوسائلمنالهورمونيةوالأدوية

الهورموناتأدويةعلىالفمويةالحملمنعحبوبوتحتوي

تمنعكماشهر(،كل)مرةللبيضةالدوريالإفرازتمنعالتي

غاليةالحملمنعحبوبلكن.بالرحمالبيضةالتصاق

نأيمكنكما.الحمللمنعمنتظمااستعمالآوتتطلبنسبيا،

النساء.لبعضمؤلمةجانبيةأعراضاالحبوبهذهتسبب

الهورمونيةالأدويةتحقنقد،الناميةالدولمنالعديدوفي

الحقنتعطىأنيجب،الحالةهذهوفي.الإنسانجسمفي

الحمل.منعحبوبتأثيرلهايكونحتىيوما،09كلمرة

علىتحتويالتي،للحملالمانعةالغرساتوتتوافر

كبسولاتعلىتحتويوهي.البلدانبعضفيهورمونات

الكبسولاتهذهتطلقحيثالحلد،تحتجراحياتوضع

توضعأنويجب.الجسمداخلإلىهورمونيةأدويةببطء

فيالرغبةعندإزالتهاويمكن،طبيببمعرفةالحقنهذه

.ال!نجاب

جدأمؤثرةأخرىوسيلةثمة.الرحميةالحملموانع

وأمعدنيةقطعةوهو،اللولبباسموتعرف.الحملمنعفي

متأكدينغيرالأطباءولايزال.اشحمشيتدخلبلاستيكية

فيالمرأةترنجطوعندما.الحملمنعفىعملهاطريقةمن

ليعستالحمللمنعالرحميةالادواتو.الأداةتزيل،الحم!

وقدالنساء.معظممنأقلانتباهإلىوتحتاجنسبئا،غالية

جانبية.لتأثيراتنتيجةالنساءبعضمنهاعانت

مثلالحمللمنعمتعددةأخرىوسائلأيضاهناك

علىيلبسرقيقغلافوهو(.الطي)العازلالرفال

المنويالعسائلليتجمعالجماععمليةخلالالقضيب

فىتولجالتيالنبائطمنالعنقيوالغطاءوالحجاب.داخله

الحجابعلىالمنيقاتلةمادةتوضعأنويجب.المهبل

المنى،قاتلةنبيطةوفي.المهبلفتحةقربالعنقيأوالغطاء

مشابهبمبدأيعملالذيالمهبليالإسفنجيستخدم

علىا!لهبليةالمنىقاتلةوتكون.العنقيوللغطاءللحجاب

بنفسها،تستعملأنويمكن،تحاميلأوهلاميةمادةشكل

وأالعزليكونوقد.الحملمنعفيفاعليةأقلأنهاإلا

القذفالرجليحاولحيثتأثيرا،الأقلالطريقةالسحب

المهبل.خارخ

يمكنمتعددةوسائليتضمن.للأسرةالطبيعيالتنظيم

تجنبإلىالتخمينأسلوبويدعو.لمئالحملتستعملأن

كلضمنالبيضةنزولتوقعفترةخلالالجنسيالاتصال

ولكنه،الأزواجبعضالأسلوبهذاويفيد.شهريةدورة

الشهريةدوراتهنتكوناللاتيللنساءمعتمدةغيرطريقة

الأساليبمنفاعليةأقلعامةبصورةوهو،منتظمةغير

هيالرئيسيةالمشكلةوتظل.نوقشتالتىالأخرىالمتعددة

التنبؤفي،أخرىطريقةوتعتمد.المرأةخصوبةفترةتنظيم

المادةفيالدوريةالتغيراتملاحظةعلىالمرأةخصوبةبفترة

الاخرىالمستعملةالأساليبومن.الرحمعنقفيالخاطية
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الأعراضيةالطريقة.وتجمعالجسمحرارةدرجةقياسات

الخاطية،المادةوفحصالحرارةأخذبينالحرارية

الرحم.عنقفيبالتغيراتتتعلقأخرىوملاحظات

إزالةوساطةمبكرإجهاصبعمليةالحملإنهاءويمكن

يكونعندماإلاالإجهاضالدولمنعديدوتمنع.الجنين

قوانينهاغيرتالدولبعضلكن،المرأةحياةلإنقاذضروريا

الترخيصلتسهيلالعشرينالقرنمنالسبعينياتخلال

.الإجهاضانظر:.بالإجهاض

النسلئنظيممعارضة

نأمع،مستمرةالنسلتنظجمضدالمعارضةمازالت

تنظيمأنمنالبعضويخشى.القبولبعضنالتطبيقها

نأأوالمشروعةغيرالجنسيةالعلاقاتيشجعقدالنسل

وقد.السياسيةللسيطرةأسلوباالحكوماتتستخدمه

أخلاقية.أس!علىالنسلتنظيمالأديانعارضت

لابد،الإسلاميةالشريعةفي.النسلوتنظيمالإسلام

وتنظجم،الحملمنعبمعنىالنسلتنظيمبينالتمييزمن

بينالتمييزمنولابدالأولاد،عددفيالتحكمبمعنىالنسل

التنظيميكونوأنفرديةلحالاتعلاجاالتنظيميكونأن

النسلتنظيمأوالحملمنعأنولاشك.للدولةعامةسياسة

النسلتعتبرالتيالإسلاميةللشريعةمخالفإطلاقهعلى

أدلهيقولإذ.عبادهعلىبهااللهمنالتيالنعممننعمة

واحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسيأيها)تعالى

اللهواتقواونساء،كثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلق

النساء:رقيبا!عليكمكاناللهإنوالأرحامبهتساءلونالذي

منلناهبربنايقولونوالذين)شأنهجلويقول.أ

الفرتان:إماما!للمتقينواجعلناأعينقرةوذرياتناأزواجنا

وزيادتهالنسلتكثيرفىالشريعةرغبتولذلك74.

مكاثرفإنيالولودالودود)تزوجواعلطقالفقدوانتشاره

حسن.لإسناداحمدالإمامرواهالصمامة(يومالأنبياءبكم

تنظيمأوإطلاقهعلىالإنجابمنعيقرلافالإسلام

بعضيقدمهاالتيالحججلايقبلكما،عامةبصورةالنسل

وقصورالأرضبضيقالقولمثلالصدد،هذافىالناس

نأأو.الناسمنالمتكاثرةالأعدادبحاجةالوفاءعنخيراتها

لأنوحسنها.وجمالهانضارتهاللمرأةيحفظالنسلتنطم

أنهإلىإضافةصحيحغيرخيراتهاوقلةالأرضبضيقالقول

وقدرهاالاشياءخلقاللهأنمنالإسلاميقررهلمامخالف

كلإنا):سبحانهقالومقاديرهم،الخلقأعدادوحدد

بمقدار!عندهشيء)وكل.94القمر:بقدر!خلقناهشيء

يشاء،مايخلق،والأرضالسمواتملكللهو)8:الرعد

يزوجهمأوالذكوررزايشاءلمنويهبإناثايشاءلمنيهب

الشوريقدير*!عليمإنه،عقيمايشاءمنويجعل!اناثاذكرانا

بغيريشاءمنيرزقاللهبيدالرزقأنكما05.،94

نحنإملاقمنأولادكمتقتلواولا):تعالىقال.حساب

خشيةأولادكمتقتلواولا).151:الأنعام!وإياهمنرزقكم

كبيرا!خطئاكانقتلهمإن،وإياكمنرزقهمنحنإملاق

للمرأةيحفظالنسلتنظيمأندعوىأما3.أالإسراء:

إلىالإنجابعدميؤديإذنظر،فموضعورونقهاجمالها

خلقهاالتيالفطريةوظيفتهااداءعنوعزلهاالمرأةحرمان

عقدافيهاويولداكتئابا،نفسهافىيحدثممالها،أدله

وحسنبجمالهايذهبانوكابةبؤساويورثهانفسية

ألكسيسأمثالمنالعلماءبعضأكدهماوهذارونقها.

.المجهولذلكالإنسانكتابهفيكاريل

إذاتأخيرهماأووالولادةالحملمنعالإسلامويجيز

للضرردفعاوذلك،المرأةحياةعلىخطرهناككان

نإأنفسكملقدلواولا):تعالىقالللتهلكةوتجنباالأعظم

إلىبأيديكمتلقواولا).92النساء:رحيمالأ!بكمكانالله

.591:البقرةالدهلكة

علىالخشيةحالةفيالشرعأباحهفقدالنسلتنطمأما

كثرإذأبتنشئتهمالعنايةأو،تربيتهمأوالأولادصحة

يؤخرالتيالوسائلتتخذأنيمكنالحالةهذهففي.عددهم

بنأسمامةعنمسلمصحيحفيوردوقد.الحملبموجبها

إنياللهيارسول:فقال!يهت!أدلهرسولإلىجاءرجلاأنزيد

قالذلك؟تفعللماعل!:رسوللهفقال،أمرأقيعنأعزل

ن!لو:كل!فا!لهرصلفقالولدها،علىأشفق:الرجل

.والرومفاردرلفرضاراذلك

الزوجخشىإذاالنسلتنظيمأيضاالإسلاميجيزكما

منعاالمرأةعنفيعزلجديد،حملمنالرضيعالطفلعلى

وأالغيلةبوطءالرضاعحالفيالوطءويعرف.لذلك

الولد.ويضعفاللبنيفسدحملمنعليهشرتبلماالغيل

فهوالرضيععلىخفيةجنايةلأنهغيلةأوغيلاسميوإنما

سرا.بالقتلأشبه

تنطمالإسلامفيهارخصالتيالحالاتهذهمثلوفى

)وهوالعزلهيلذلكالمستخدمةالوسيلةكانت،النسل

وقدبنزولها(.الإحساسعندالرحمخارجالنطفةقذف

عنالصحيحينفيرويكما،ذلكيفعلونالصحابةكان

رسحولعهدعلىنحزل)كنا:قالأنه،عنهاللهرضيجابر،

ينهنا(.فلمعيذاللهرسولذلكفبلغلجتالله

لتنظيمليستوسائلالعصرهذافياستحدثتوقد

فيلبوسوضعأوالعقاقيركتعاطيالحمللمنعبلالنسل

.خطرةونتائجسلبيةاثارلهاكانتوقدونحوها.الفرج

عنأوعنهاتنتجوقدتماما،سليمةوسائلليعستأولافهي

الأطباءبذلكيقولكماالمرأةعلىومخاطرأضراربعضها

عندنا"ليعستقائلا:المجالهذافيالختصينأحدويعبر
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يمكنضارةغيررخيصةأوسهلةومميلةأيةاليومحتى

الوسائلتلكاستخدامأنكما".النسللتنظهيماستخدامها

بعضفيوشيوعها،ضرورةأوقيددونعامةبصورة

أخلاقيةوانحرافاتاجتماعيةمخاطرعنهنتجتألمجتمعات

ذلكتبعوما،المحرماتوانتهاكالزنا،جريمةكانتشاركثيرة

والإيدز،والسيلانكاشهريالجنسيةالأمراضانتشارمن

حملاتيقودواأنإلىالنفمىوعلماءالأطباءبعضدفعمما

الوسائل.تلكأ!استعمامنفيهايحذرونواسعة

الكنيسةتعتبر.الأخرىالأديانفيالنسلتنظيم

النسللتنظيمالاصطناعيةالألمماليبالكاثوليكيةالرومانية

منالأساسيينالغرضيندونتحولأنهابسببأخلاقيةغير

.الأطفالوإنجابالزوجينب!تالمتبادلالحب-:الزواج

ا(ضقليديةالنظروجهةام689سنةالسادسبولأجمابااكرر

وكتب،البابويالمنشورفىوذلكالكاثوليكللرومان

لبعثمجالأتكونأنيجبزواجعملية"وكل:يقول

التنظيمالكاثوليكالرومانكنيسةواعتبرت."لمالحياة

جميععارضتأنهامنبالرغممقبولأللأسرةالطبيعي

الاصطناعية.النسلتنطموسائل

وأالنسلتنظيمالماضيفيالأديانمعظبمعارضت

جماعاتمعظمتؤيد،وأليوم.بشانهالصمتالتزمت

يساندكما.الحملمنعاليهوديةوالديانةالبروتستانت

الزعماءأما.الإجهاضواليهودالبروتستانتمنالعديد

مشكلةأييجدوافلم،والبوذيينالهندوسمنالدينيون

الدولفىأضسلالتنظيمالحكوميةالبرامجتطويرفىدينية

الاسيوية.

الموسوعةفيملةذاتمقالات

لأذنا

التكونيةالاستشارة

مرضيمر،ألزها

امميتونيةاالفنيليةالبيلة

مرض،ساحس-تاي

الألمانيةالحصبة

القدمحن!

الخلية

مرض،الممجليةالخلية

متلازمةداود،

المشقوقالف!سقرو

الممنمقوفةالسنسنة

المحيالشلل

الصمم

الفدامة

الوراثيالدمفقر

مرضقوشر،

الماعورية

مرض،هنتنجتون

ثةلوراا

لأزرقالوليدا

تشبهاليوسفيمجموعةمنحمضيةفاكهةاووين

وتقشيرها،منهتسطيحاوأكثرأصغرلكنها،البرتقال

وذيوسفيوالتنغرين.ويسرأسهولةأكثرأجزائهاوانفصال

جنوبالأصليوموطنه،الحمرةإلىيضرببرتقاليلون

ناعمة،والثمرة.عطرةرقيقةقشرةذووهو.آسياشرقي

.البرتقالشجرةمنللبردمقاومةأكثرالشجرةأعن

ومن،والبنكانوالدانسيالكلمانتينالتنغرينأنواعوتشمل

والصنبيرست،والروبنسونالكنو،المهجنةالأنواع

وتقشيرهاالبرتقالمنأصغروهي.رائحةحمضيةفاكهةالتعرين

شهي.طحماوذاتيسرأ،أكثر

وإيطاليا،،والصين،البرازيلفيالتنغرينويزرع.والولكنج

.المتحدةوالولاياتوأسبانيا،،وأليابان

.الطنجال،الحامضالتانجور:أيفخاانظر

والكائناتللإنسانيمكنبواسطتهاالتىالعمليةالتئفس

وتحتاج.واستعمالهالأكسجينعلىالحصولالأخرىالحية

إلى-الدقيقةالكائناتبعضعدا-الحيةالكائناتكل

ثانيغازإخراجكذلكالتنفسويشمل.لتعيشالأكسجين

الخليةاستعمالعنينتجالذيالكربونأكسيد

للأكسجين.

مراحلثلاثإلىالتنفسعمليةتقسيميمكن

التنفس3-الداخلىالتنفس2-الخارجى-التنفسأ

الحيوانأوالنباتيحصلالخارجىالتنفسفي.الخلوي

.الكربونأكسيدثانيويخرج،بيئتهمنالأكسجينعلى

الكائنخلاياإلىالأكسجينيحملالداخليالتنفسوفي

وفي.الكربونأكسيدثانىللخارجمنهاويحملالحى

التفاعلاتفيالاكسجيناستخداميتم،الخلويالتنفس

الطاقةالتفاعلاتهذهوتنتجالخلايابداخلالكيميائية

.احتراقكنوابخوالماءالكربونأكسيدثانىوكذلك

بطرقالخارجيالتنفسبعمليةالحيةالكائناتتقوم

وحيدةالكائناتففىوبيئتها.أحجامهاعلىتعتمدمختلفة

تبادليتم،المثالسبيلعلىوالأميباالدياتوماتمثلالخلية

منالبيئةمعمباشمرةالكربونأكسيدوثانىالأكسجين

الراقيةوالنباتاتالحيواناتخلاياوتفتقر.الخليةأغشيةخلال

الخارجىالتنفسيحتاجولذا،البيئةمعالمباشرةالصلةإلى

خاصة.وأعضاءتركيبلهجهازإلىالكائناتهذهفي
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الإنسانفىبالتنفسأساساالمقالهذايختص

فيمماثلةبطريقةالتنفسويتم.الأخرىوالثدييات

والزواحفالطيور:برئتينالمزودةالأخرىالحيوانات

البالغة.البرمائياتومعظم

الخارجىالتنفس

الرئيسيينالعضوينالر"شانتعد.التنفسأعضاء

تحتويالصدر.تجويفداخلمرنانتركيبانوهما،للتنفس

تسمىالهوائيةالغرفأوالأكياسملايينعلىرئةكل

الدقيقةالأوعيةمنشبكةوتوجد)الحويصلات(،الأسناخ

انظر:.حويصلةكلجدرانبينالدمويةالشعيراتتسمى

الرئة.

جداروهي،للتنفسهامةأخرىتركيباتوهناك

علىالصدرجداريشتملالحاجز.والحجابالصدر

الصدرتجويفيحميقفصاتشكلالتيالضلوع

منالحاجزالحجابويتكون.الضلوعبينالتيوالعضلات

تجويفيبينتفصلقبةشكلعلىالعضلات!نملاءة

والبطن.الصدر

الأنفخلالمنمنهويخرجالجسمإلىالهواءيدخل

(،الصوت)صندوقالحنجرةوالبلعومويمثل.والفم

الفمتصلالتيالهواءمجاري(الهوائية)القصبةوالرغامى

بالرثمين.والأنف

الشهيقعمليتيمنالتنفسيتكون.التنفسعملية

وأالشهيقأثناء(.للخارج)النفسوالزفير(للداخل)النفس

الزفيروفيالرثين،إلىالجومنالهواءيسحبالاستنشاق

الرئتين.منالهواءيود

وعضلاتالحاجزالحجابينقبضعندماالشهيقيتم

القفصوعرضطولزيادةإلىيؤديوهوالصدر.جدار

تمددويؤدي.الرثمينتمددإلىيؤديالذيالأمر،الصدري

فيسحبالحويصلاتفيالشفطقوةخفضإلىالرئتين

من%02نحوالأكسجينويكون.للردمينالنقيالهواء

%،.3ونحونيتروجينفهومنهالمتبقيأماالهواء،حجم

.الكربونأكسيدثانى

الحاجزالحجابينبسطعندماالزفيريحدث

ويؤدي.بالانكماشللرئتينلتسمحالأخرىوالعضلات

عنالحويصلاتفيالهواءضغطزيادةإلىالانكماشهذا

إلىالرثينمنالهواءيمرلهذاونتيجة،الجوىالضغط

بالمائةخمسةنحوالكربونأكسيدثانىويكون.الخارج

الهواء.هذامنبالمائة71نحووالأكسجين

أكسيدوثانىالأكسجينتبادليتم،الحويصلاتوفي

الرقيقةالجدرانخلالمنوالدمالرلمينبينالكربون

بهالشعيراتهذهيدخلالذيوالدم.الدمويةللشعيرات

ويمر.الكربونأكسيدثانيمنوكثيرالأكسجينمنقليل

الغازاتهذهتباد!ويتم.الكربونأكسيدثانىويخرجالجومنالأكسجينبوساطتهاالجسميأخذعمليةالتنفسالخارجيالتنفس

التنفس.مركزتسمىالمخفيمنطقةبوساطةالتنفسئنظم.الرئتينفي

اءنقى-هو

الإكسجين-فقيردم

روالاكسجيرعنيدم

ئيةلهوا

لر"دتانا

الحاجزالحجاب

العضلاتتنقبضعندماويتمللرثين،الهواءسحبعمليةالشهيق

التنفسيةالعضلةوهوالحاجز،الحجابانقباضويؤدي.التمفسية

التمددهداوينتج.الرورنوتمددالصدرحجماتساعإلى،الرئيسية

الداخل.إلىالجومنالهواءيمرثمومن،الرئتينفيفراغا

اءلقي-هو

الإكسحين-فقيردم

ررالاكسسنغيدم

ئيةلهوا

لر"دتانا

الحاجزالحجاب

تنبسطعندماالزفيريحدث.الرثمينمنالهواءطردعمليةالزفير

التىالقوةزالتأنبعدبالانكماشللرسينلتسمحالتنفسيةالحضلات

الهواءضغطيزيدالرثينحجملانكمالقونتيجةتمددهما.إلىأدت

.الخارجإلىالركمينمنالهواءبمروريسيممماداخلهما
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ثانييتحركبينماالدمإلىاستنشاقهتمالذيالأكسجين

دوراتوبين.الحويصلاتإلىالدممنالكربونأكسيد

تظل،راحةحالةفيالتنفسيالجهازيكونعندما،التنفس

لاستمراراحتياطاالهواءهذانصفعلىتحتويانالرئتان

دوراتبينالكربونأكسيدوثانيالأكسجينتبادل

التنفص.

مركزبواسطةالتنفسينظم.التنفسفيالتحكم

.الدماغفىالعصبيةالخلايامنمجموعةوهوالتنفس

إلىالمنبهاتمندفعاتثوانعدةكلالخلاياهذهترسل

المنبهاتهذهوتحدد.الشهيقعمليةفيالضالعةالعضلات

منأحرىجمصعةوهناكوعمقها.التنفسعمليةمعدل

تتحسصالكيميائيةالمستقبلاتتسمىالخاصةالخلايا

الدمفيالكربونأكسيدوثانىالأكسجينمستوى

الزيادةوتؤدي.بالدماغالمحيطالشوكيالدماغيوالسائل

فىتغيرإلىالكربونأكسيدثانيفيالطفيفالنقصانأو

وظائفعلىالتغيرهذاويؤثر،الجسمسوائلحموضة

نبضاتالكيميائيةالمستقبلاتوترسل.الختلفةالجسم

وبهذه.التنفسمعدلإبطاءأولإسراعالتنفسلمركز

المستوىحفظعلىا!سمتقبلاتهذهتساعد،الطريقة

الجسم.فىوالحموضةللأكسجينالطيعي

الداخليالتنفس

بوساطتهايتمالتيالعمليةإلىالداخلىالتنفسيشير

أكسيدثانىوحملالجسملأنسجةالأكسجيننقل

الدورالحمراءالدمكرياتوتؤديعنها.بعيداالكربون

الهيموجلوبينعلىتحتويحيث،العمليةهذهفيالأساسي

كميةيحمليستطئأنجزيءوهو(،الدم)خضاب

تحتويالحمراءالدمكرياتأن.كماالأكسجينمنكبيرة

تحويلعلىيساعدالذيالكربونىالأنيدرازأنزيمعلى

شكلوهوالبيكربوناتأيوناتإلىالكربونأكسيدثاني

.الدمبواسطةحملهيسهل

منمرورهاأثناءالأكسجينالحمراءالدمكرياتتجمع

بالأكصجينالغنيالدمهذاالقلبويفجخ.الرئتينخلال

الجسم.بأنسجةالموجودةالشعيراتإلىالشرايينخلالمن

خلالمنويمرالدمخضابمنالأكسجينيخرجوهناك

الوقت،نفسوفي.الأنسجةخلاياإلىالشعيراتجدار

الأنسجة.خلايامننتجالذيالكربونأكسيدثانىيدخل

ثانيمعظمتحويلعلىالكربونيالأنيدرازأنزيمويساعد

معظملكن.البيكربوناتأيوناتإلىالكربونأكسيد

وتحملالحمراءالدمكرياتتتركالبيكربوناتأيونات

الكربونأكسيدثانيمنيتبقىوما.الدمبلازمابواسطة

فىذائئايبقىأوالخضابجزيئاتمعيرتبطللدمالداخل

،الحويصلاتشعيراتإلىالدميصلوحينالبلازما.

إلىالكربونأكسيدثانىويخرجالتفاعلاتهذهتنعكس

.بالحويصلاتالموجودالهواء

الخلويالتنفس

التفاعلاتمنمجموعةالخلايافيالتنفصيشمل

هذهوتطلق.الأكسجينوجودفيتحدثالتيالكيميائية

وبالتالي،متاحةوتجعلهاالغذائيةالموادمنالطاقةالتفاعلات

نأالخلاياوتستطعبوظيفتها.تقومأنالخلاياهذهتستطع

بطريقةوذلكالأكسجينبدونالطاقةبعضعلىتحصل

جزيئاتالسكرتحلليحولالسكر.تحللتسمىكيميائية

البسيطة-السكرياتمنوهو-(العنب)سكرالجلوكوز

هذهوفي.البيروفيكحمضتسمىأصغرجزيئاتإلى

ثالثيسمىمركبفيتختزنالتيالطاقةتنطلقالعملية

يمدلأنهجدامهموهو)!+ول(.الأدينوزينفسفات

كميةتنتجالسكرتحللعمليةكانتوإنبالطاقةالخلايا

ع+ول.مركبمنمحدودة

كمياتعلىللحصولالأكسجينإلىالخلاياتحتاج

فىالأكسجينوجودوعند.!+ولمركبمنكبيرة

التفاعلاتمنمجموعةالبيروفيكحمضيدخل،الخلية

.دورة،كريبسانظر:كرلش!.دورةتسمىالكيميائية

للطاقةاحتجازيحدثكريبسلدورةالختلفةالمراحلوأثناء

نقلسلسلةتسمىالتفاعلاتمنأخرىمجموعةإلىلتمر

منكبيرقدريتكونالتفاعلاتلهذهونتيجة.الإكترون

!+ول.مركبشكلفىيختزنالطاقة

الرئويةغيرالحيواناتفيالخارجيالتنفس

وتشمل-الماءفيتعيشالتيالحيواناتمنلكثير

أكسيدوثانىالأكسجينلتبادلخياشيم-والمحارالسمك

الخياشيم،ويلامسالماءيأتيوعندمابيئتها.معالكربون

غشاءخلالمنويمرالماءمنبسهولةالاكسجينيتحرك

ثانييمر،الوققنفمروفيالماء.عنالحيواندميفصلرقيق

الماءالأسماكوتأخذالماء.إلىالدممنالكربونأكسيد

الخياشيم.طريقعنللخارجوتدفعهفمهامنللداخل

كذلكلديهار"شانلهاليسالتيالأخرىوالحيوانات

منتتنفسمثلاالأرضفدودة،للتنفسخاصةطرق

الدمويةالشعيراتمنجهازاتمتلكحيثجلدها،خلال

أكسيدوثانيالأكسجينتبادلويتم.مباشرةجلدهاتحت

وتمتلك.الحيوانودمبالتربةالموجودالهواءبينالكربون

تسمى-الدقيقةالهوائيةالأنابيبمنجهازاالحشرات

هذهوتحمل.للتنفس-(هوائية)القصباتالرغاميات

الجسمأجزاءإلىمباشرةالبيئةمنالهواءالأنابيبط

الختلفة.
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منأكثرتستخدم-البرمائياتمثل-حيواناتوهناك

منتتنفسمثلا،،فالضفدعةحياتها.أثناءللتنفسعضو

أما،ذنيبةأبيطورفيتكونعندماالخياشسيمخلال

تتبادلأنها،كمابالرئتينأساسافتتنفسالبالغةالضفادع

الجلد.خلالمنالبيئةمعالغازات

النبائاتفيالتنفس

للداخلالكربونأكسيدوثانىالأكسجينيتحرك

خلالمنالراقيةالنباتاتوسيقانجذورفيوالخارج

تبادليتم،حالأيوعلى.،الخارجيةالخلاياطبقات

الأوراقفىصغيرةفتحاتخلالمنالنباتاتفيالغازات

الثغور.تسمى

الطاقةعلى،الحيوانخلايامثل،النباتخلاياتحصل

تكسيرإلىتؤديالتيالكيميائيةالتفاعلاتخلالمن

خلالمنطاقةالخضراءالنباتاتتنتج.كماالعنبسكر

الضوئى.التركيبتسمىعمليةطريقعنعكسيتنفس

الضوءطاقةالنباتيستخدم،الضوئىالتركيبوفي

أكسيدثانيالنباتيسحبكما،العنبسكرلصنع

وتقوم.ثانويكنابخالأكسجينويختجالبيئةمنالكربون

أنظر:.الضوئيالتركيببعمليةكذلكالبكتيريابعض

الفوئي.التركيب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهوائيةالقصبةالمجوانالأف

التنفسمقيالرالحيشومالصناعىالتنفس

النباتالرءلةالدوريالجهار

التهويةفرطحزالحاالحجا!

للإدخالالمستخدمةالتدأبيرأحدالصئاعيالتئفس

إخراجه،وكذلكالتنفسعنتوقفشخصرئةإلىالهواء

.الغرقعلىأشرفشخصلإنعالقيستخدآماوكثيرأ

التنفسفيهايستخدمالتيالاخرىالطارئةوالحالات

وللمعلومات.والصدماتالتسممحالاتهيالصناعي

الإسعافاتانظر:،الصناعيالتنفسإجراءبكيفيةالخاصة

.الغرق،الأولية

مجتعأودودةبهاتحافظادتىالوسيدةالقائونتئميد

جنائيا-أممدنياأكانسواء-القانونوتنفيذ.النظامعلىما

فىالعيمقمنالمجتمعيمكن،الحكوميةالجهاتقبلمن

.وسلامأمان

الأحوالقانونيشملالذي،المدنيالقانونيختص

وأالهيئاتبينبالنزاعات،الشركاتوقانونالشخصية

ونزاعات،التعاقديةففالخلافاتعادةويجريالأفراد.

وأالمحليةالمحاكمفيالشخصيةالإصاباتودعاوىالملكية

فتحالتعقيداالأكثرأوالأكبرالقضاياأما.المناطقمحاكم

العليا.المحكمةفيأعلىقاضأمامفيهاللفصل

علىخطراتعدالتيبالأنشطةالجنائيالقانونويختص

التيالجريمةبنوعيةالمتهمينإعلامالواجبومن.المجتمع

علنية،لمحاكمةيقدمواأنيجبكمابارتكابها.يتهمون

وتكون.لصالحهمالشهادةبطلبلهميسمحوأن

إجراءيتمأنهغير.الناسأمامعلنيةالعادةفيالمحاكمات

بأسرارأوالأطفالضدبجرائمالمتعلقةالمحاكماتبعض

سرا.الدولة

شخصأياعتقالصلاحيةالشرطةتعطى.الاعتقال

اقترفأنهأويقترفبأنهللشعوروجيهسببلديهايتوافر

بيتتفتيع!فىالشرطةرجالرغبوإذا.جريمةمؤخرا

للحصولحولهاوماعملهمنشآتأوفيه،مشتبهشخص

أمرعلىأولأالحصولعليهميتعينفإنه،دليلعلى

الحجزفيوضعهيمكنالمتهماعتقالوبعد.بالتفتيش

التالياليومدواموأثناء.بكفالةعنهالإفراجأو)السجن(

للمتهمويحق.المحكمةأمامللمثولالمتهمإحضاريجب

المحكمةإلىبطلبيتقدمأنالحجزفيوضعهتمالذي

التالية.المحاكمةموعدحتىبكفالةسراحهلإطلاق

وأيرلندا،والهند،أستراليا،مثلدولفي.المحاكمة

تتم،العامالقانونعلىيعتمدحيث،المتحدةوالمملكة

المحلية.الجزاءمحكمةفيالثانويةالجنائيةالقضايامعالجة

)محامينبراتبمعينينإمايكونواأنالجزاءلحكامويمكن

مختصينغيرأو(مسؤوليتهمعلىالقضيةيتولونمحترفين

القانونيالتدريبيعوزهمعاديين)مواطنينبالقانون

(.كمجموعةللقضاياويجلسون

الخطرةالجناياتأوبالجرائمالمتهمينمحاكمةتجري

المتهميمثلحيث،محلفينهيئةمعيجلسقاضيدعلى

تتطلبقضيةهناكأنلإثباتصغرىمحكمةأمامأولأ

الممكنمنولكن.شكليإجراءالعادةفيوهذا.الحل

طلبعلىبناء،الابتدائيةالمحكمةفيكاملةالبينةتقديم

بينةهناكأنالابتدائيةالمحكمةلدىيثبتأنوبعد.المتهم

احتياطاالمتهمسجنإعادةيتم،محاكمةإجراءتبرركافية

القاضي.علىقضيتهعرضيتمأنإلىبكفالةإخراجهأو

نا،للقانونالقاضيبتفسيريقتنعلاالذيللمتهمويحق

هيئةأوأعلىقاضعلىجديدمنالقضيةلعرضيستأنف

أعلى.محكمةفيقضاة

أقصرأوأطولالجنائيةالقوانينمعظمتحدد.الحبس

مدةالقاضيويقرر.المجرمعلىبهاالحكميمكنسجنمدة

المجرمعلىبالفائدةيعودأنهمايشعرعلىبناءبدقةالحكم

هوالسجنمدةمنوالغرضسواء.حدعلىالمجتمعوعلى

منالمجتمعوتخليص،المجرمينوإصلاخ،المذنبينمعاقبة
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المتوقعالقانونعلىالخارجينوجعل،الخطرينالمجرمين

الجريمة.بعقوبةعلمهملدىيرتدعونالمستقبلفيظهورهم

فبإمكانه،المجرملاتساعدالسجنمدةأنالقاضيرأىوإذا

القانونمنتهكيبقىحيث،المراقبةتحتمدةبوضعهالحكم

عنالمسؤولللضابطيحقولكنطليفا،للمراقبةالخاضع

كما.أنشطتهمنشأكدأن،المحكمةقبلمنوالمعينمراقبته

المراقبة.قوانينينتهكالذيالمجرماعتقاليجوزأنه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاتهاملائحةالشرطةالاعتقال

كمةالمحاالعقولةلتربوللإا

لمحكمةالولىالقاالتفويض

المحلمودالمدنىالقانونالمغن!جسيالتنويم

السراحإصلاقكفالةالسج!

والمحللونالنفسانيونالأطباءيستخدمهتعبيرالمجى

لمساعدةالنفسانىالعلاجطريقةلوصفالنفحسانيون

استخدموقد.مكبوتةمشاعرعنالتنفيسفيالشخص

يعنيالذيالتعبيرهذاأرسطوالقديمالإغريقىالفيلسوف

مأسويلمشهدعاطفياتأثيراليصف،الإفراغأوالتطهير

بتشجيعالتنفيسإلىالنفسانيالطيبويلجا.للمتفرج

ويساعد.مؤلمةأحداثأوذكرياتاسترجاععلىالمريض

الدفينة،والخاوفالرغباتمعنىليستوعبالمريضالطبيب

بها.المتصلةالعواطفإفراغيقبلوبالتالي

أرسطو.:أيضاانظر

الغاز(.)امتكتا!الغازانظر:.العشوائيالتئقيب

المواتع(.)تنقيبعلمالاثار،انظر:الائار.عنالتئقيب

ترسباتعنالبحثع!ديةهوالمعادنعنالتئقيب

الفحممنكمياتعلىالمنقبونعثر.ثمينةمعدنية

ترسباتأيضاوأكتشفوا،واليورانيوم،والنفط،الحجري

المعادنمنوكثيروالحديد،،والذهب،والماس،للنحاس

المهمة.

،المتحدةوالولاياتأستراليا،فى.الأوائلالمنقبون

غنيةلاكتشافاتالأوائلالمنقبينالأملحفز،أخرىوبلاد

القفارعبرسافروالذلك،أخرىومعادن،والفضة،بالذهب

معاولهم،حاملين-الأحيانأغلبفي-الأقدامعلىمشيا

حفر.أخرىومستلزماتللذهبومواعين،ومعداتهم

علىدلائلعنبحثاالصخورفىثقوباالأوائلالنفطمنقبو

واكتشف.الأرضتحتالزيتمنمخزوناتوجود

مع!مينللم.شاهقةوجبالآعميقةأخاديدآخرونمنقبون

علىعامةبصفةواعتمدواعلميا،تدريباالأوائلالمنقبين

المعادنكمياتلمعرفةحايحرعداداتيستخدموناليورايوممقبو

تدريبإلىاليومالمسقبونيحتاج.المعدليةواشرايسصالصحورفيالمشعة

القيمة.الحاماتلاكتشاىالحيوفيريائيةالأجهزةويستحدمودحيولوحي

وخيبةالمشقةإلامنهمكثيريلقولم،والحظالخاصةالخبرة

الأمل.

الوقتفيللمنقبينلابدالحاضر.الوقتفيالمنقبون

العلومووسائل،الأجهزةعلىالاعتمادمنالحاضر

تدريبايتدربواأنعليهمويتعين.ينجحوالكى،الجيو!!جية

قادرينيكونواأنويجب،الجيولوجيالتعدينعلىجيدا

لم.التنقيبمعداتمنكثيرمنالمستقاةالنتائجتحليلعلى

الحفرلولاممكناالمعدنيةللثرواتالمستمرالاستخراجيكن

الترسباتمنمزيدووجود،الأرضباطنفيعمقإلى

قبل.منفيهانقبالتيالمناطقمنبالقربغائرة

الأماكنتحديدفيالمعلومةالترسباتدراسةوتساعد

هذهوتعين.ترسباتفيهاتحدثأنألمحتملمنالتي

نأيحتملالتيالمناطقتحديدعلىالجيولوجيينالمعلومات

مثلعلىالمنقبونيعثرفحينما.مهمةخاماتعلىتحتوي

المعدنيالترسبوحجموقيمةالموقعيحددون،المناطقهذه

تدلالتيالسطحيةالصخوربفحصويقومون،المدفون

ويأخذونأيضاالمنقبونيحفروقد،ترسباتوجودعلى

قيمةلتحديددراستهيمكنمماالصخورمنعينات

الترسيب.

قياسفجهاز.مختلفةعلميةأجهزةالمنقبونيستخدم

منطقةفىالجاذبيةقوةفيالاختلا!يقيسالجاذبية

المغنطسيةشدةالمغنطسيةمقياسجهازويفحص،الترلسب

المشعةالمعادنكمياتجايجرعداداتوتقيس.المنطقةفي

فوقالمصابيحوتجعلجايجرعدادانظر:الصخور.فى

التنقيبوفي.معينةألواناتفرزالمعادنبعضالبنفسجية
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هزاتلإحدأثمتفجراتالجيولوجيونيستخدمالزلزلي

دراسةالممكنومنالصخور.فيتموجاتأوصغيرةأرضية

مرسمةانظر:.السطحتحتالأحوا!لمعرفةالتموجاتهذه

.لزلازلا

الترسباتمواقعتحديدعلىأيضاالمنقبالكيمىأءتعين

والنفطوالرصاصوالنحاسالحجريالفحممنالثمينة

عناصروجودفييكونوقد.أخرىومعادنوالزنك

بكمياتكيميائية)عناصرالأرضسطحعلىاستشفافية

وقد.الأرضتحتضخمةترممباتعلىدلالةجدا(ضئيلة

فيوالماءوالنباتاتالصخرعلىالكيميائيةالاختباراتتدل

معدنية.ترسباتوجودعلى،المنطقة

فيالمدفونةالترسباتعناليومالبحثمعظميجري

ولاأكتشافها.تمقدالسطحيةالترسباتأكثرلأنالأعماق

بعنايةالدراسةبعدإلاواسعنطاقعلىالتنقيبيجري

له.المطلوبينوالفنيين،المعدأتتكاليفارتفاعبسبب

الذهب؟علىالتهافتالجيوكيمياءبمأيضا:انظر

.اليورانيوم،النفط

)التقطر(.الماءأنظر:.اليحرماءثئقدلآ

(.ومعالجتهالماء)تنقيةالماءانظر:.المياهثئقية

البيئةالحيالكائنفيهايحاكيحالةالييئيالتئكر

شديدويكون،الأخرىالنباتاتأوالحيواناتأوبهالمحيطة

الكائنالبيئيالتنكرويمكن.البنيةأواللونفيبهاالشبه

علىالبقاء.أجلمننضالهأثناءنفسهحمايةمنالعضوي

الأمريكيةوالفراشمة،الملكفراشةتتشابه،المثالممبيل

والشكلالحجمحيثمنلمحايسرويباسمالمعروفة

لدىالطعممستساغةغيرالأولىأنويعتقد.والألوان

الأمريكيةالفراشةتنجوولهذا.الثانيةعكسعلىالطيور،

الملك.فراشةمعتشابههابفضلالطورمن

فراشةلناتقدمهالبيئيالتنكرعلىآخرمثالوهناك

ظهرهافوقجناحيهاتضمالتي،الهنديةالميتةالورقة

الراحة.عندالأغصاناحدفيالجناحينذيلوتلصق

الأسفلالجانبلأنالأعينعنالفراشةهذهفتغيب

الميتة.الشجرورقةيشبهلجناحها

الحرباء.الطائر،؟الوقائيالتلوين،الحيوان:أيضاانظر

التيونك.:نظرا.الثئكل

تنكو.،لرحمناعبد:نظرا.لرحمناعبدثئكو

المحاولاتمنذالأولىجذورهافىالبحثيمكنالثئمية

التىالتغيراتلمعرفةالأولالإنسانبهاقامالتيالمبكرة

فيوالتأملالحيةبالمشاهدذلكارتبطوقد.حولهمنتجري

السنةكفصولالموجوداتفيتحدثالتيالتغيرات

التغيراتتلكأوضحتحيث.والحيوانوالإنسانوالنبات

أدتوقد.دائمتغيروفيمستمرةحركةفيالكونهذاأن

متواصلفلسفيجدلبروزإلىوالتأملاتالمشاهداتهذه

فيها.تحدثالتيالمتغيراتوطبيعةالأشياء،ماهيةحول

التنميةعنمبكرةإرهاصات

إلىالسابقينهماليونانفلاسفةكان.الإغريقعند

هؤلاءبينومن.الأوروبيالفكرتاريخفيالجدلهذاإثارة

منكبيرجانبفياهتمالذي،هرقليطسكانالفلاسفة

حركةفيالكونهذاأنإلىمشيراالتغير،بقضايافلسفته

لا"إنكالشهيرةمقولتهعنهعرفتوقد.دائمينوتغير

نأيقرربهذاوهو".مرتينالنهرنفسفىتنزلأنتستطع

كلوأنوتغير،مستمرةحركةفيالكونهذافيشيءكل

خاضعفإنهولهذا)متقابلات(،متضاداتمنمؤلفشيء

يرفضهذا،فيوهرقليطس.للصراعأي،الداخليللتوتر

قدشيئابأنالقائلةبارمنيدساليونانيالفيلسوفأطروحة

أفلاطونفلسفةمعيتعارضكماللتغير،مجالولا،يكون

معرفتهايمكنلاالحقيقةوأنظاهريا،أمراالتغيراعتبارهفي

لأنللتغييرقابلينغيروهما،الفكرةأوالشكلخلالمنإلا

.غيرهمنوالحقيقيالجيدنميزأننستطيعوحدهمابهما

اخر،جانبمنالتغيرموضوعناق!فقدأرسطوأما

السياسةكتابفيالدولةلطيعةدراستهمعرضفيفأشار

منالانتقالمنيمكنهالعضويالكائنفينظامبوجود

وأخيرا،فالنضج،بالولادةيبدأبمأخرىإلىمرحلة

فيتختزنهذهالنمومراحلمنمرحلةوكل،الاضمحلال

تليها.التىالمرحلةنشوءحافزباطنها

المفكربرز،الميلاديالرائكلشرالقرنفي.العربعند

ليعطيخلدونبنالرحمنعبدالعربيالاجتماعوعالم

مؤكداوعمقا،شمموليةأكثربعداالاجتماعيالتغييرمفهوم

نفهمفلكي.فراغمنتنشألاالاجتماعيةالظواهرأن

فيها.نشأتالتىالبيئةنعيأنيجبالاجتماعيةالظاهرة

إلىحياتهموطريقةالناسسلوكخلدونابنعزاولذلك

تلبىوالتيالمجتيم،فييشغلونهاالتيالوظائفنوعية

هيالحاجاتوتلكالوظائففتلكبمالأساسيةحاجاتهم

وقد.المجتمعفئاتبينالتعاونوأوجهالتحالفاتمبعث

اختلافأنلم"واعلمبقولهبدقةذلكخلدونابنأوضح

اجتماعهمفإن،المعاشمننحلهمباختلافهوإنماالأجيال

هوبماوالابتداءتحصيلهعلىللتعاونهوإنماأحوالهمفي

حينئذوكان...والكماليالحاجىقبلمنضروري

منوعمرانهمومعاشهمحاجاتهمفيوتعاونهماجتماعهم
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ويحصلالحياةيحفظالديبالمقدارهوإنماوالذخيرةالقوت

إذاتم،ذلكوراءعماللعجزمزيدغيرمنأحيعقابلغة

فوقمالهموحصلللمعاشالمنتحلينهؤلاءأموالاتسعت

?.والدعةالسكونإلىذلكدعاهموالرفهالغنىمنالحاجة

نآفيوالعميقةالبسيطةالجم!!هذهخلالمنش!

فىالعلميللمنهجالمبكرخلدونابناستخدامواحد

هي،الناسيحياهاالتيفالطريقة،والاستنتاجالتحليل

ووظيفةيمارسونها،التيالاجتماعيةللوظائفانعكاس

للفرد.الاجتماعيالموقعتحددالقوتكمسب

إلىتفبه،وبمراحلتاريخيةبدوراتتمرفإنهاالدولةأما

اس!!ائناأنفكما.الحيللكائنالعضويةالدورةكبيرحد

ف!!ذلك،والشيخوخةأصشمابواالطفولةبمراحليمرالحي

خلدونوابن.أ!دوراتابهذهالختلفةمراحلهافيتمرالدولة

وتقديمهاالنتائجهذهإلىبالوصوليكتفيلاهذاتحليلهفي

ورؤيةنفاذبأسلوبيحاولبل،بحتن!يمصنففي

المحتلفةمراحلهأضارلكبراوقراءةالمجتمعغورلممبرثاقبة

هذهوإخضاع،حركتهفيتتح!ص!االتيالقوانينودراسة

فيوالتاريخيةالاجتماعيةوالمعطهياتالعلميللبحثالقوانين

نظريإطارفيوتقديمهاالنتائجاستخلاصثمومن،عصره

التاريخ.ودراسةالتحليلأدواتمنكأداة،عام

الأوروبيالبعثعصرفيالتنميهمفهومتطور

البداياتحتىخلدون31ترحط!بعديحدثلم

علميتطورأيأوروبافياجعثواالنهضةلعصرالأولى

نأإلا.الاجتماعيوالتغيرالتنميةبمفهوميتعلقفيمايذكر

والاجتماعيةوالدينيةالفكريةوالثوراتالتطورات

بذلكارتبطتوالتي،اللاحقةوالاقتصاديةوالسياسية

وتطوراتجذريةتغيراتحدوثإلىأدتقدالعصر،

التغيرمفاهيمرالإنسانيةالعلوممجالفيوالممعة

ذروتهبلغالذيالفلسفيالجدلخلالومن،الاجتماعي

والتنميةالتطورنظرياتانبثقتعشرالثامنالقرنفي

.والحياةللكونشاملةحدسةفلسفاتوبرزت،والتقدم

عالمناتسودالتيالحديثةوالتطورالتنميةنظرياتولأن

والتصوراتبالنظرياتكبير،حدإلى،ارتبطتقداليوم

أبرزعلىالمرورالمهممنفإنالمرحلةتلكعنانبثقتالتي

النهضةبعصرارتبطتالتيوالأفكاروالتطوراتالحوادث

الاجتماعيالتغيرمفهومتجذرإلىنتائجهاأدتوالتي

وتصحيحه.

بالدقةيحدديستطئأنلاأحداأنمنالرغموعلى

إلاأوروبا،فيالانبعاتعصربدايةأوالظلمةعصورنهاية

العربيةالحضارةإشعاعاتبفعلإنهالقوليمكنأنه

العلماءإليهاتوصلالتيوالنتائجالأندل!م!،فيالإسلامية

عشرالثالثالقرنبدايةبمأوروبافإن،العربوالفلاسفة

منللاستيقاظمحاولةفيببطءتتململكانقالميلادي

الإمبراطورأنالتاريخكتبسجلتفقد.عميقلحمبات

فيوالفلسفةوالعلمللأدبسوقاأقامقدالثانيفريدريك

السوقهذهإلىيدعوكانوأنه،صقليةجزيرةفيبلاطه

مدرستينأسه!وقد.العربالفلاسفةمنالمشاهير

ثمساليرنو،فيللطبوالثانية،نابوليفيللعلومإحداهما

هذهمنجعلتباريمم!فيجامعةالمدرستينهاتينعنانبثق

بعضانشقثمومنأوروبا،فيالعلمطلابقبلةالمدينة

بلادهمإلىفعادواالجامعةهذهعنالإنجليزأوربا

.الشهيرةأكسفوردجامعةهيبهمخاصةجامعةوأنشأهـا

عشرالثالثالقرنفي.أم7إلى13القرنمن

والفلسفة.الأدبمجالفيملحوظاتطوراأوروباشهدت

أنكرالذيبيكونروجرالإنجليزيالفي!سوفبرزفقد

موضحا،قائمةهيكماوجدتالأشياءبأنالقائلةالعقيدة

فاتهمعنها،التفتيعقيجبأمسباباالطبيعيةللظواهرأن

صعيدوعلى.الكنسيةالسلطاتواضطهدتهبالزندقة

ملحمتهدانتينشرنفسهالقرنشمهدالأدبيالانطلاق

الإلهية.الكوميدياأصشهيرةا

ثورةإنجلتراشهدتفقد،السياسيالصعيدعلىأما

علىام512فييوحناالملكووقع،الإقطاعيالنظامعلى

وفى.السيا!حيةالحقوقبعضضمنتائتيا!ظمىاأ!ثيقةا

الملكيةالخزينةعلىليشرفمجلصتشكي!!تمالعامنفمي!

البرلمانيةالدستوريةالأنظمةبروزفيعهدفاتحةذلكفكاد

أوروبا.فى

)الفينيسى(البندقيالرحالةقيامنفسهالقرنشهدكما

الصين،إلىالوصولبغيةالأرضحولبرحلةبولوماركو

الصينخلالهازأرعاما،عشرينالرحلةتلكدامتوقد

تلكعنملاحظاتهليسجلبلادهإلىبعدهاوعادومنغوليا،

البحارعلىللتنافسالمجالالرحلةتلكفتحتوقد.الزيارة

أجزاءلاكتشافمحاولاتفيوأسبانياالبرتغالبين

اتجهام294عامففي.العالمهذامنأخرىوثروأت

إلىالوصولأملعلىالغربنحوكولمبوسكريستوفر

هيجديدةأرضااكتشفذلكعنبدلآولكنهالهند،

أثر،البشريةتاريخفيكبيراإنجازابذلكمحققاأمريكا

فيماحدثتالتياللاحقةالتطوراتعلىحاسمبشكل

أجمع.والعالمأوروبافيبعد

جامادافاسكوهوآخررحالةكانأعوامثمانيةوبعد

مدعوماأخرىاكتشافبمغامرةللقيامأم894عاميتجه

آخرمغامركانأم951عاموفي.البرتغالحكومةمن

الجنوبية،أمريكاإلىأسبانياحكومةمنبدعميتجهبرتغالي

الفلبن.أرخبيليكتشفثمومن،البرازيلإلىفيصل
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حركةتشهدالأوروبيةالقارةكانتآخر،جانبومن

مارتنهوكاثوليكىراهبقادهاالدينيللإصلاحواسعة

الذيبيانهفيالكنيسةهاجمأنجرأتهمنبلغالذيلوثر

داعياباللصوصرجالهاصورالذيأم517عامأصدره

جونوكان.النصرانيةتعاليمإلىوالعودةعليهمثورةإلى

لوثر.لحركةمماثلةحركةالاخرهويقودفرنسافيكالفن

جديدمنيؤكدجاليليوالإيطاليالعالمكانكما

الشمس،حولالأرضدورانفيكوبرنيكوسنظرية

للإرهابفيتعرض،فلكيمنظارأولصنععلىويقدم

اللاهوتية.المؤسسةقبلمنوالقمع

تحثالصاعدةالبورجوازيةكانتأم486عاموفي

الإقطاعنظامعلىالانقضاضإلىمسارعةإنجلترافيخطاها

أوليفرذلكفييقودهاالصلطةعلىفتستوليالسائد،

الضرائبجراءمنالبالغاستيائهاعنمعبرة،كرومول

فيشاركوقد.الشعبعلىالحكومةفرضتهاالتيالباهظة

والتجارالأملاكوأصحابوالباروناتالأشرافالثورةتلك

رافصن،البروتستانتيةالحركةمنالمقدمةفيكانواالذين

والتمرد.الوثنيةروحومعززين،للملكالإلهيالحقفكرة

.ام641عامالجمهوريةإعلانالثورةهذهنتيجةفكانت

فترةبعدإنجلترافيألغيتقدالجمهوريةأنمنالرغموعلى

الطبقةحققتهاالتىالمكتسباتأنإلا،التاريخهذامنوجيزة

حددتفقد.عليههيماعلىبقيتقدلنفسهاالبرجوازية

وللدستور.للبرلمانخاضعةوأصبحتالحكومةسلطات

اخترعأم777عامفي.أم9إلى18المرنمن

الشراعيةبالمراكبفالمستبدلتالبخاريألمحركواطجيمس

البحار.عبروالتجارةالأسفارفسهلت.البخاريةالمراكب

العمليالميدانإلىالروحيالميدانمنالعلموتحول

والصناعي.

واسعةواجتماعيةفكريةحركةكانت،ذلكوأثناء

السالغالقرنمنتصفففيفرنسا.فىالتكونفىتأخذ

فيلسوفانوهماوديكارتباسكالبرز،الميلاديعشر

ديكارتعنعرففقد.بالفكرةالوجودربطامثاليان

فيجاءكماموجودلملمأناإذنأفكرلم"أناالشهيرةعبارته

الأشياءأنجديدمنليؤكدبيكونفرانسيسذاتهاالحقبة

بل،ومستقلةمقررةكينونةذاتليستالطيعيةوالظواهر

عنها.البحثيجبأشياءعنناتجةهي

أوروباأجزاءمعظمفيالاجتماعيةالأوضاعوكاشط

الشعبكانحيث،الإلهيالحققاعدةعلىتسيرانذاك

دفعمما،الإقطاعوقوةالإكليركيةالسلطةلظلمضحية

الحقوقيةبالبحوثالاهتمامإلىمونتسكيومثلبمفكر

جورلحيث،بالمحكومالحاكمعلاقةتحددالتيوالموضوعية

التشريع.أصولفيمهمامرجعاالقانونروحكتابهمن

إلىروسوجاكجانهوآخرفرنسيبمفكرذلكدفيكما

بضرورةنادىالذي،الاجتماعيالعقدكتابإصدار

مشيرا،القائمالنظامفيواجتماعيةسياسيةتغيراتإحداث

علىتقومأنيجبوالمحكومالحاكمبينالعلاقاتأنإلى

هوذلكوأن،والحاكمالمواطنبينموضوعىتعاقدأساس

.الإنسانلتحريرالوحيدالسبيل

آخروفيلسوفأديبنجمتألقأيضا،الحقبةتلكوفى

بالدعوةيكتفلمالذيأم(788-)4916فولتيرهو

العامةتحريضفيمباشربشكلساهمبل،بقلمهللتغير

ضدفيهاهوادةلاحرباومعلئا،الكنيسةمهاجماوتعبئتها،

والعنصرية.التصلب

وتحريضهوجووأفكارمونتسكيوفلسفةوجدتلقد

فيها،بذورهافوضعتللتغير،خصبةأرضافرنسافيفولتير

الصاعدةالصناعيةالطبقةوكانت.والثورةالتمردإلىداعية

شعاررافعةوتنطماتهامؤسساتهافيوتتوسعقوتها،منتعزز

سعيد،مجتمعبخلقالوعودباذلة،والمعساواةوالإخاءالحرية

يوليومنعشرالرابعحلإذاحتىالبشر،لكلمشرقوغد

أبناءمنوالمسحوقينالجياعمنألالافانقضتام978

والفساد.الطغيانرمزالباستيلسجنعلىالفرنسيالشعب

.الإقطاعنظاموهزمالفرنسيةالثورةانتصرتأنفكان

المفاهيمأوسعبشكلتحددتالفرنسيةالثورةوبانتصار

يولدونوالناس،السلطاتمصدروحدهافالأمة،الليبرالية

الفرنسيالدستورضمنوقد.الحقوقفيمتساوينأحرارا

الكلاموحريةالدينيالاعتقادحريةالثورةبعدصدرالذي

يجوزلامقدسةالفرديةالملكيةأنأكدكماوالتعبير.

ولقاءبذلكالعامةالمصلحةقضتإذاإلاانتزاعها

مالية.تعويضات

كلفىالحكمإلىالمالأربابطبقةوصلتفقدوهكذا

استطاعتقدالشماليةأمريكاوكانتوفرنسا.بريطانيامن

الولاياتهيحدشةدولةمكونةإنجلترامناستقلالهاانتزاع

وجيزةبفترةالفرنسيةالثورةاندلاعقبلالأمرلكيةالمتحدة

روسوبهابشرالتيالمبادئنفسعلىمؤكدةام(،)776

للدستورالرئيسيةالبنودأكدتوقدومونتسكيو.وفولتير

حملتهاالتىوالأهدافالمبادئعلىمعظمهافيالأمريكي

بعد.فيماالفرنسيةالثورةعنهاوعبرت

أثناءحدثتالتيالرئيسيةالمتغيراتطرحتوكما

كنهحولفلسفياوجدلأتساؤلاتاليونانيةالحضارة

هذافيتجريالتيوالمتغيراتالظواهروتفسيرالوجود،

الجغرافية،وألاكتشافات،العلميةالانتصاراتفإن،الكون

فيمجتمعةالأخرىهيلحماهمتقدالاجتماعيةوالثورات

وبطروحاتأكثر،بجدةالاجتماعيالتغيرموضوعطرح

ومتناقضة.متباينة



التنمية264

الإنسانيالتقدمأنلايبنيزالألمانيالفيلسوفوجدفقد

المراحلفوقتقفزلاالطهبيعةوأن،ضروريةمراحلوفقيتم

الإنسانىالتاريخأنفاعتبركانطإيمانويلبعدهوجاءأبدا.

.الأمامإلىببطءولكنبثباتيسير

بعدالصاعدةالمالأربابلطبقةالأساسيةالمهمةكانت

الجديدالمجتمععلىقبضتهاإحكامهيالحكمإلىوصولها

الفلسفيةوعقائدهامناهجهاوتعميمبها،مصيرهربطالذي

بكتابهام(097-1)723لممميثادموجاء،والاقتصادية

لمنهجالاقتصاديالفلسفيالإطارليحددالشعوبثروة

الإنتاجلزيادةالأساسيةالوسيلةأنمعتبرا،الطبقةهذه

إلا.الميكاني!جةالآلاتواستخدامالعملتقسيمفيتكمن

باتساعرهنهىالتحصصمنعليادرجةتحقيقأن

يمكنلامنتجةمادةمنالكبيرةالمقاديرلأنوذلك،السوق

.محدودةمحليةصبغةذيأوصغيرمجتمعفيبيعها

داروينلتشارلز()1856الأنواعأصلكتابوجاء

ارتأتفقدللتطور.الغربىالمفهومفينوعيةقفزةليشكل

الكائنفيتحدثالتيالتغيراتأنوالارتقاءالنشوءنظرية

غائيةنحوموجهةوأنها،الكونهذامنجزءهيالعضوي

المرحلةرحمفىموجودةأنهابمعمى.ومتأصلةمحددة

ذاتهافىتحملوأنها،ومستمرة،ومتواصلةعليها،السابقة

والارتقاء.النشوء:انظر.الخاصنقيضها

حدوثإلىالمالأربابطبقةانتصارأدىفقدوهكذا

أكدتوقد،والفلسفةالعلومصعيدعلىمهمةتطورات

إذاالإنسانيالتطورأن،الشكيقبللابماالتطوراتتلك

عنبقوةالكش!يستطجعفإنهمنظمعمللهأتيحما

أيضا،كشفتكما.الكونقوانينيححبالذيالقناع

.والخوفالتخلفمنللتحررالإنسانسبيلهيالمعرفةأن

اهتمعامفكربلورةفيالإنجازاتهذهعجلتوقد

تحكمالتيوالعواملوالقوانينالمجتمعاتتطوربدرامعة

دراستهمخلالمنتمكنوافلاسفةبرزوقدالتطور.مسيرة

وعلى،العلميةالعصربمنجزاتوامستعانتهم،للتاريخ

فييأتيوالتي،بعصرهمارتبطتالخيتلكالأض

وقانونالطاقةوتولد،الحيةالخليةاكتشافمنهاالمقدمة

يومناحتىزالتلامتكاملةنظرياتيقدمواأن،الجاذبية

تلكمثلتوقد.عنيفينوجدلخلافمثارهذا

العملودليلالأيديولوجيالغطاء،تزالولا،النظريات

المجتمعاتفىالسائدينوالاشتراكيالرأسماليللنظامين

الصناعية.

التغيرموضوعتناولواالذينالفلاسفةهؤلاءومن

فىواجتماعيةسياسيةلتغيراتمحركانظرياتهمولازالت

ماركسوكارلهيجلجورج،الأرضيةالكرةأرجاء

فيبر.وماكص

تتميزالتيالمطلقةبالفكرةهيجلقال.هيجلنظرية

ذاتها،داخلصراعفيدائمايجعلهاالذيالجدليبالطابع

الدائموالانتقالوالتغيرالتحركإلىالصراعذلكويدفعها

.أخرىإلىمرحلةمن

الرئيسيينالمصدرينوالروحالعقلهيجلاعتبروقد

يسيرالإنسانيةالحضاراتاتجاهوبأن.التاريخفيتغيرلأي

بتلاحم،أعلىإنجازاتتحقيقإلىمستمروبشكلدائما

الأعلىإلىوالتفاعلالتلاحمهذاأنعلى.وروحىعقلى

المرحلةوهي)الطريحة(الفكرة:هيمراحلبثلاثيمر

والتركيبوالنقيض،الهيجليةالجدليةمراحلمنالأولى

ونقيضها.الفكرةعنالنابخ

تسيطرالإنسانيالتاريخمراحلمنمرحلةكلنفى

الهيجليةالجدليةمرأحلمنالأولىالمرحلةتمثلمعينةفكرة

معها،يتعارضماتوجدفإنها،الفكرةهذهتطورخلالومن

السائدةللرؤيةكليامناقضةجديدةرؤيةفتتكوننقيضها؟أو

)الطريحة(،محللتحلوتتطورالفكرةهذهوتقوىقبل.من

بأخذالهيجليةالجدليةمراحلمنالثانيةالمرحلةتقوموهكذا

لكن.الإنسانىالتاريخمسارفيدورهاوتأديةمكانها،

مراحلمنوالثانيةالأولىالمرحلتينبينالسائدالتناقض

خلالومنومتناقضا.ومتفاعلاقائمايبقىالهيجليةالجدلية

لأفضلانتقاءليعستثالثةأحرىمرحلةتبرزوتفاعلهتماقضه

بكلجديدةرؤيةولكنها،عواملمنونقيضهاالفكرةفىما

النتيجةهذهتصبحوهكذا.معنىمنالجدةكلمةتحملما

لكيالإنسانيللتطورالمجالمفسحة،طريحةلاحفابدورها

متعاقبة.تاريخيةدوراتفيمميرتهيواصل

أخرىإلىهيجليةجدليةمرحلةمنالانتقالأنغير

بل،سلميبشكليتملاإليهاالمشارالثلاثالمراحلفي

والتغيراتوالتمردالحروبخلالمنعادةيكون

تحولهووإنمابتدرجيتملاأيضا،وهو،ألاجتماعية

والعنف.الحروبخلالمنيتمحاسمنوعياجتماعي

ماسمنيصاحبهماكلمع،وحدهذلكأنعلى

خلالهامنيتممثلىحياةلإيجادالسبيلهو،وكوراث

الإنساني.والعقلالروحكمال

حياتهبدايةفيماركسح!ارلتأتر.ماركسنظرية

بينالفترةفىولكنه،للتاريخوتفسيرههيج!بفلسفة

الفلسفة.بهذهقناعتهفيالنظرأعادأم،أ-836838

حينأفضلوضعفي!متكونالفلسفةهذهأنأعتقدفقد

المطلقة.الفكرةعنتتخلى

التطورأنفيهيجلرؤيةماركص!هاجموقد

إلىونقيضهافكرةمنالسيرحركةنتاجهوالتاريخى

الفكرمنتنبعلاالماديةالأوضاعأنمقرراتعلوهانتيجة

فهما.الدماغمنشؤهماومنطقهالفكرإنبل،ومنطقه
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لافالتناقضولذلك.الماديةالأوضاعمنينبعانلذلك

هذاوعلى.ماديوأقعفيوإنما،فكرتينبينابتداءيكون

انعكالمماإلاليستالفكرةفىتحدثالتىفالتغيرات

حولها.منتجريماديةلتغيرات

إلىالفلسفيةماركسرؤيةارتقت،ام847عاموفي

رفضحيثالمجتمإلصناعيفيالاستغلالطبيعةتحليل

ارتفاعهوالاستغلالمصدربأنعصرهفيالشائعالقول

إلىمشيرا،السوقمنالجمهوريشتريهاالتىالبضائعأسعار

الإنتاجية،للعمليةالأولىاللحظةمنذيبدأالثروةتراكمأن

هذهومن.أجرهمنالأكبرالجزءمنالعامليحرمحيث

المعروفةالاقتصاديةللنظريةبنائهفيماركسانطلقالرؤية

لنهجهالعامةالخطوطتحددتأيضاومنها،القيمةفائض

.عامبشكلالفلسفي

النمطوجودعلىمؤشراالإنتاجعلاقاتفليمست

فحعسب،القائمالاقتصاديالنظامفيعدمهمنالاستغلالي

التيالتاريخيةالمرحلةطبيعةعلىمؤشرأيضا،هيوإنما

الإنتاجعلاقاتخلالفمنما.إنسانىمجتيميجتازها

وأقتصاديةسياسيةوأنظمةعهودأالإنسانيالتاريخعرف

الماديتحليلهفيماركعس!يحددها،مختلفةواجتماعية

فالبرجوازية،فالإقطاعبالعبوديهالتواليعلىللتاريخ

إلىتاريخيةمرحلةمنالاجتماعيوالانتقال.فالاشتراكية

دائمآوهو،الطقاتبينللصراعالطبيعيةالنتيجةهوأخرى

.الأمامإلىيسير

المرحلة)بذور(جنينيةرحمهافىتحملمرحلةكلإن

وحدةكانتولذلك،الهيجليالمنهجفيكما،القادمة

ماركس.فكرفىالأولىالجدليةهيالمتضاداتنضال

فلابد،أخرىإلىتاريخيةمرحلةمنالانتقاليحدثولكي

معمبدئياتتعارضالتيالتراكماتمنمجموعة!وثمن

العبيدفثوراتوالتغير،التقدمبذورهىتلك.القائمةالمرحلة

نظاموسيادةالعبوديةعهدإلغاءإلىأدتقدالمتكررة

والدوروالجغرافيةالعلميةالاكتشافاتأنكما.الإقطاع

طبقةإيجادإلىأدىقد،المدنفىالحرفيونبهقامالذي

المصانعأربابثوراتقيامإلىأدتوعماليةرأسمالية

وسائلفىالتقدمفإن،كذلك.الإقطاعنظامعلىوالقضاء

تنبأقويةعماليةطبقةإيجادإلىأدىالسوقواتساع،الإنتاج

وأزمات،الرأسمالىالتراكمبفعللها،يكونأنماركس

نقلفىالأسالرالدوروحدتها،وبفعلوالعجز،التضخم

القديم.النظامواندحار،أعلىمرحلةإلىالمجتمع

ماكسحياةمنالمبكرةالمراحلاتسمتفلبر.نظريه

المستشاربشخصيةكبيرلماعجابأم(!02أ-)864فيبر

نأومع.الألمانيةالوحدةتحقيقفىوبدوره،بسماركالألماني

علىالسياسيةللهيمنةاللازمةالقوةلهأتيحتقدبسمارك

الألماني،المجتمعنقليستطعلمأنهإلا،عصرهفيأوروبا

لهيجدولذلك،وحريةرخاءأكثرحالةإلىخطط،كما

التخطيطفيدقةالبرامجأكثرأنبحجةذلكفىعذرافيبر

متوقعة.غيرأشياءينئكلنهاقد

الشهيركتابهفيفلسفتهجوهرفيبرلخصلقد

اتجرحيث؟الرأسماليةوالروحالبروتستانتيةالأخلاق

حركةوأن،البرجوازيةالطقاتطريقالبروتستانتية

الاجتماعيةوالتغيرأت،اللوثريةالدينيالإصلاح

المتطلباتإلاهىماأوروبافيحدثتالتيوالاقتصادية

الحديثة.الرأسماليةلانطلاقةالضرورية

علىقاممدنينظامإيجادإلىالبروتستانتيةأدتلقد

قويةصفعةوجهتفقدولهذا،الدولةعنالدينفصلأساس

البرجوازيةللطقةمصراعيهعلىالبابوفتحت،للإقطاع

إيجادفيساهمتكما،الخاصةوهيئاتهامؤسساتهالبناء

الطقة.هذهلنمووالاقتصاديةالاجتماعيةالبيئةوتعزيز

ذروةونظامهاالبرجوازيةالطقةفىفيبروجدوقد

الحضارةالرأسماليةمرحلةمعتجرا،الأوروبىالتاريخنضج

الأمثلالنظامنظامهاومعتبرا،القرنهذافيالوحيدة

هيالبروتستانتيةفالعقلانية.الحديثالعصرفيللإنسانية

علىالفعليةالهيمنةتحققأناستطاعتماإذاوحدها،

.والحضارةالمدنيةتعميمعلىالقادرة،العالم

بناءخلالهامنيتمالتىالغربيةبالطريقةفيبراهتمكما

،أخرىإلىمرحلةمنالمجتمعوانتقال،الحديثةالمؤسسات

المؤسساتقادةمتابعةبضرورةاهتمامهعنمعبرا

تحقيقفيوالاستمرار،المجتمعفيتجريالتيللمتغيرات

هذهتسيرالتيوالرموزوالأنظمةالقوانينفيمتتاليةتغيرات

المتغيراتمعالانسجامعلىقادرةتكونلكيالمؤسسات

حولها.منتجريالتي

عاملينإلىفيبرماكصرنظريةرديمكنوهكذا

هيمنتهاوضرورةالبروتستانتيةالعقلانية:الأول،رئيسيين

علىالتركيزفهو:الثانيالعاملأما،العالمعلىالعقلية

مستوىيضمنبماالوظيفىالعملوتقسيم،التخصص

الفعالية.منأعلى

الهيمنةفىالفردحقإلىيتعرضأنفيبرينسىولا

يجمعهمأنفيجبالمجتمعأفرادأما.الكونهذاعلي

نأويرى.ومعنويةماديةبمصالحيرتبطواوأنمشتركنشاط

قدإفمكالاتمنعنهاينتجوماالمصالحفيالتضارب

منتعالجأنفيمكنواستقرارهالمجتمعبوحدةتعصف

قانونينظاممنقوتهاتستمد،قانونيةسلطةخلال

تطورأنهعلىالاجتماعيالتغيرإلىنظركما.عقلاني

حدوثمن،والتقدمالارتقاءأجلمنلابدإذ،التاريخ

من،التغيراتهذهأنعلى.مجتمعكلفيرئيسيةتغيرات
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علىتكونلاوأنسلمياتتمأنيجبفيبر،نظروجهة

المجتمع.ا!شقرارحساب

حارجليمستأغرديةاوالمسؤولياتوالإبداعفالحرية

الاجتماعيوالنشاطالعلاقةإطارخارجأو،المجتمعمجال

والمؤسساتالتنظيمطريقعنمكانهاتأخذوإنما،المشترك

المجتمعفعاليةمنجزءاتصت!بحيث،الشخصيةوالعلاقات

بأنالاعتقادفيماركسرأيفيبرخالف!ولذلك.ونشاطه

وفيالاقتصاديالمجالدىيحدثإنماالإنسانيالاغتراب

فييحدتأنيم!شالاغتراببأنفقال،الإنتاجعلاقات

أ!مراعارشضأيضازأتلك.الاجتماعيةالمجالاتكل

أكربي،االرأسمافياالنظاظلفيالفردأنمعتقدا،الطقى

ي!ش:مهماو!!اءته،وحما!شهوطموحهذكائهخلالمن

رعباته،ويحقة!طريقهيشة!أنيمكنفإنه،الاجتماعيموقعه

متقدما.وظيفيااجتماعياموقعافيحتل

مرتقدالتاريخعبرالحكممشروعيةأنفيبررأىكما

يسودالذيوهو،التقليديالح!ص!:الأولى؟مراحلبثلاث

هذهوفي.الوراثيةالم!جةنظامأوالعشيرةأوالقبيلةنظامفيه

أغوانينام!صانالموروثةأغبليةااضقاليدواالأعرافتحلالمرح!ة

مشروعيةمنالثانيةالمرحلةأما.المتقدمةوالدساتيروالأنظمة

المجتميقودأنيستطيعالذيأغذاالقائدبدورفترتبطالحكم

الجمهورإعجابمنمشروعيتهويستمد،تأثيرهوقوةبخبرته

مرأخالتةاا!رحلةأنفيبراعتبروقد.بشخصيتهوتعلقهم

أطلة!ماأو،الحديثةأصيةأ!ديمقرااأ!همةالأهيالحكممشروعية

نظاموجودمنقوتهاتستمدالتيالعقلايخةالقانونيةعليها

اتخاذحهتالحاكمعنتحجبومؤسساتودساتيرديمقراطي

الشعب.إلىالرجوعدونالقرارات

القانونيةالأخير،النموذجبتعميمأنهيرىفيبرإن

الليبراليالنمطتط!يقفيوالمتمثلالحكمفىالعقلانية

الإنساني،الكمالدرجةإلىتصلالمجتمعاتفإن،الغربي

وعطاءاتها.إبداعاتهاسريعةبخطىوتواصل

المباشرةالنتائجمنكان.الصناعىالعالمانشطار

المفاهيموتطورالجغرافيةوالاكتشافاتالعلميةللثورة

أوروبا،فيالاجتماعيةالثوراتوقيامالغربيةالفلسفية

منيملكهبمامتقدمصناعيشو:شطرينإلىأصماالعاانقسام

وفتوة،كبيرةاقتصاديةوثرواتهائلةعلميةقدرات

مجالاتكافةفيمتخلفتقليديآحروقسم،حضارية

انقسموقد.الثالثبالعال!الاحقاعرفماوهو،الحياة

أكتوبرثورةبعد،المتقدمالصناعي،الأولالشطر

نظامينإلىحادبشكل1791عامروسيافيالاشتراكية

الاقتصادية،بالحريةيلتزمرأسمالىال!ول،اجتماعيين

بآراءويسترشد،الخاصةالملكيةويقدس،الحرةوالمزاحمة

الاقتصاديةللمناهجكدليل!تفيبروماكسسميثآدم

النظامهذالفلسفةووفقاعليها.يسيرالتيأ!سياسيةوا

طريقعنيتحققانإنماوالتطورالتنميةفإن،الاجتماعي

والحوافزالمبادراتوإطلادتىوالمؤسساتالأفرادلينالتنافس

الرأسماليةالنظروجهةمن،السبيلهوفذلك،المادية

أفض!!.نتالبنمويةعلىللحصول

العمالبسيطرةفيؤمنالاخرالاجتماعيالنظامأما

نأويرى،الإنتاجوسائلكافةعلىالشيوعيالحزببقيادة

التخطططريقعنتتمأنيجبالاقتصاديةالتممية

التىالمشاريعمنالأوأ!ياتبتنفيذالملتزمالاشتراكي

نأويرفض،للمواطنينالأساسيةالحاجاتلتلبيةتستجيب

الحريةومضارباتفوضىنتيجةالمجتيمفيأخمميةات!صن

المنتجةللسلعةالنقديةالقيمةت!صنوأن،الأقتصادية

بالنظريةيسترشدوهو،أطلبواأحرضاأسقانودخاضعة

والمجتمع.الدولةقيادةفيعمليكدليلالماركسية

الرأسماليالمخهجينلينالحادالتباينمنالرغموعلى

خطوةهوالرأسماليالطريقأنعلىاتفقافقد،والاشتراكي

وبأنها،الإنسانيةلالحضارةالارتقاءطريقعلىمتقدمة

حينففى.الإقطاعنظاملتجاوزوضروريةحتميةمرحلة

هوسيكونالحكمفينموذجهمبأناشأسماليوناعتقد

المجتفانتقالطريقهعنسيتمالديالأمثلالعالميأضموذجا

فإن،والتقدمالتصنيعمجتمعإلىبأسرهأمحال!اافىعيالإقصاأا

النموذجونقل،الرأسماليةبالمرحلةالمروراعتبرقدثسمار

وأنها،الإنسانيالتاريخمراحلمنحتميةمرحلةأخربيا

وعلىسبقتها.التيالتاريخيةالمراحلعلىمتقدمةخطوة

الثالثالعالمارتباطفيماركسيعارضلمالأساسهذا

وألاحتلال.ال!ستعماربصيغكانوإن،اشأسماليبالمسمكر

منالانتقالطريقعلىالأمامإلىخطوةأنهعلىإليهنظربل

لهذاونتيجة.والتقنيةالصناعةعصرإلىالإقطاعيالمجتمع

نأفيالرأسماليبالتصمورالماركسيالتصورالتقى،التحليل

وينقل،الإقطاعيةالمرحلةسيختزلللهندالبريطانيالاحتلال

.والتقدمالصناعةعالمإلىالهند

الحزبسكرتيرأم(539-1)987ستالينوجدوقد

مبرراالتنظيرهذافيبعد،فيماالسوفييتىالشيوعي

فيالصهيونيالوجودبشرعيةللاعترافأيديولوجيا

هوالتنظير،لهذاتبعا،الصهيونيفالامشطان.ف!سطين

مجتمعإيجادفيوتعجيل،تاريخيةلمرحلةاحتزالالاحر

الظروفتهيءقويةعماليةطبقةعنهتنبثقمتطورصناعي

الاشتراكي.النظاملإيجاد

ولبنانسوريافيالعربالشيوعيينبعضوقفوقد

ولبنانلحموريااستقلالحيالذلكمنمشابهاموقفاوالجزائر

الجبهةانتصارأنإلىفأشارو،الجزائريالتحريروكفاح

بزعامةالشيوعيينسيوصلالخازيةع!ىفرنسافيالوطنية



267التنمية

وقد.المرأةحقوقوتحترموالحبوالتعاونالعملإلىتدعومشكونوعندهافرنسا،فيالحكمسدةإلىتوريزموريس

العنصريةوالتصوراتالنظرياتهذهبروزعلىشجع،الفرنسيةالاشترأكيةالدولةمنأجزاءوالجزائرولبنانسوريا

البعثعصربعد،بحقأصبحتقدأوروباأنالغربية،اشتراكيةعلاقاتإلىالإنتاجعلاقاتوستتحول

العالم.فىالحضاريالثقلمركز،والنهضةمرحلةهماتاريخيتينمرحلتينالحدثهذاومحيختزل

المفكرينهؤلاءدراساتاهتمتأخرىجهةومنهكذا...اليبشكلوالرأسماليةالإقطاع

بينطريقهاعنيميزمعينةخصائصتحديدبمحاولةالغربيينالرأسماليةالمرحلةإلىالنظرةفيالتلاقيهذابقيوقد

المتخلف.الثالثالعالمومجتمع،المتمدنالغربيالمجتمعطويلةلمرحلةسائداالرأسماليوالفكرالماركسيالفكربين

أنهعلىالتقليديالمجتمعإلىن!الدراساتلهذهووفقافرفضوأ،الثالثالعالمدولمفكريبحضجاءأنإلى

كدور،موروثةاجتماعيةبتقاليدالاعتقادأساسعلىيقومالمجتمعاتينقلأنيمكنألاستعماربأنالقائلةالفكرة

اعتباردونماوأجدادهابائهعنسلطهيرثالذيشئالقبيلةمرحلةإلىالإقطاعمرحلةمنيحتلهاالتيالمتخلفة

العلاقاتدورإلىمحددبشكلوأشير،ومقدرتهلكفاءاتهالبلدأنفىللأموالاستثمارهطريقعنوالتصنيعالرأسمالية

أفكارهيمنةوإلى،المجتمعفيوالطائفيةوالدينيةالعشائريةلاحتلالمععيهفيالاستعمارأنوأوضحوا.المستعمرة

إلىنظركما.والدجلوالشعوذةالسحرعلىتعتمدمتخلفةبناءفيأموالهباممتثمارمطلقايهتملاالمتخلفةالبلدان

أمماسعلىقائمعقلانيقانونيأنهعلىالمتقدمالمجتمعهويهمهماوأنالمصتعمر،للبلدالإنتاجيةالقوةوتعزيز

الجمئعليهايتفقمحددةمدنيةودساتيرلقوانينالخضوعوالفحمالحديدوبخاصة،الخامالموادعلىالحصول

للشعب.الممثلةالديمقراطيةالمؤسساتخلالمنفيالتنافعريكونماغالباالتيالأخرىوالمواد،الحجري

بأنهالمتخلفالمجتمعالمفكرونهؤلاءوصفولذا،.المتقدمةالصناعيةالبلدانفيشديدأعليهاالحصول

،تقليدي،ساكن،زراعىريفىأو،بدوي،بدائيمجتمعالتيالثالثالعالملبلدأنباحتلالهالاستعمارفإنولذلك

متحضر،،مجتفصناعييقابلهالفرد،حكميسودهحسمعلىقدرةأكثريكونالأوليةالموادفيهاتتوافر

الديمقراطى،الحكمفيهيمارس،متمدن،عقلاني،متحرك.لصالحهالاقتصاديالتنافس

والدولة.الدينبينفيهويفصلالتقريرإلىالمفكرونهؤلاءانتهىفقد،لذلكونتيجة

اهتمواالذينالغربيينالمفكرينهؤلاءمقدمةوفيبالتطور،معجلاعاملاليسجوانبهبكلالاستعماربأن

ماينهنريم!السيرالحديثةالمجتمعاتخصوصيةبدراسة،الاجتماعيالتكافؤبتحقيقمسرعاعاملاليسأنهكما

وقال،وتعاقديساكن:نوعينإلىالمجتمعاتقسمالذيبممارمشهعادلوغيرإنسانيغيرأساسعلىيقومأولآفهو

ومن،التعاقديإلىالساكنمنالانتقاليعنيالتطورإنالشعوببحقإيمانهوبعدموألاستغلالوالنهبللإرهاب

بينتربطعقلانيمدنىمجتمعإلىجامدتقليديمجتمعالإنتاجيةللعمليةالمنظموتخريبهالمصير،وتقريرالحريةفي

خاصة.اعتباراتعلىقائمةتعاقديةعلاقةأبنائههذهجعلطريقعنالمصتعمرالبلدفيالقائمةالبدائية

بوجوددوركايمإميلهوآخرغربيمفكرقالبينماتبقىبحيثالمستعمر،لمنتجاتمفتوحةسوقاالبلدان

المجتيموهوميكانيكي:الاجتماعيةالعلاقاتمننوعينثانياوهو.حمايةودونمامكشوفةالمحتلالبلدمنتجات

ومجتهمع،عامةعواطف!الناسيتبادلحيثالتقليديالمجتمعفيالاقتصاديوالانتعاشالرخاءمنحالةيحقق

المصالتحكمهللعملحادخاصتقسيمفيهيجريأصليالمساومةألانتهازيةللنزعاتملائمةبيئةإيجادإلىيؤدي

وصفهفيأقرانهدوركايمخالفوقد.العوأطفلا.الرأسماليالمجتمعداخلوالعنصرية

النظرياتمعظمتركزبينمابالميكانيكيةالتقليديللمجتمعالحادالعالمأنشطارأدى.التمابلونظرياتالتنمية

.بالسكونالمجتيمهذاوصفعلىالغربيةمنبالعديد،متخلفثالثوعالم،متمدنغربي:إلى

اهتمتالتيالغربيةالنظرياتمعظمأنويلاحظواممتنتاجاتنظرياتاستنباطإلىالغربيينالمفكرين

والمجتمإلحديث)التقليدي(القديمالمجتفيبينبالتمييزعواملإلىالثالثالعالمفيالتخلفأسبابترحععنصرية

تجدالنظرياتهذهلمعظمفوفقا.بالتقابلقالتقد)المتقدم(.أخرىأحيانفيدينيةأوجغرافيةوعواملأحيانا،عروو

والمجتمع،البداوةأوالريفمجتمعيقابلهالمدينةمجتمعأنوعن،الآريللجنسالعقليالتفوقعنالحديثفبرز

يقابلهالمتحضروالمجتمع،الزراعيالمجتمعيقابلهالصناعيوعنالأمعود،باللونترتبطمتخلفة)مورثات(جينات

ساكن،مجتمعيقابلهوالمجتفالديناميكي،البدائيالمجتيمالاستواءخطمنقريبايعيشونالذينالسكاناتصاف

والحكم،تقليديمجتمعيقابلهالعقلانيوالمجتمعمحافظدينهوالإسلاميالدينوأن،والكسلبالخمول

.الدكتاتوريالحكميقابلهالديمقراطيالتيالنصرانيةنقيضوأنه،بالعنفويؤمنالتطوريرفض
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عندارتبطتقدالإيجاليةالصفاتكلفإنهنا،ومن

وحدهاهيالغربيةفالحضارة،بحضارتهم،الغربمفكري

العقلانية،يناميكيةأررا،الصناعية،المتمدنة،المتحضرة

بإمكاناتهامهيئةالحضمارةهذهفإنولهذا...والديمقراطية

وفقا،أفضلوضعإلىتنقلهاوأن،البشريةتنقذأنالهائلة

فلاسمةاصطعهااكتيوالحضاريةالأخلاقيةللمقاييص!

المبررأضظرياتاهذهقدمتفقدأيضاهناومن.الغرب

بأنأوحتحين،الإمبرياليةعصرليبدأللغربالأخلاقي

فيالمدنيةلنشرأوروبامنتبدأإنماالإنسانيالتطورخارطة

التقليدية.المجتمعاتوتجاوزالعالمرلوع

البحارةبهاقامالتيالحغرافيةالاكتشافاتكانتوقد

نتجوما،الثالثالعال!ابلدانمنللعديدالغربيونوالمغامرون

مامدىعندقيقةمعلوماتمنالاكتشافاتتلكعن

وطاقات،كبيرةطبيعيةثرواتمنالبلدانتلكتختزنه

أحيأغتيةاالاستعماريةللدوا!مشجعةعواملهائلةبشرية

إنسا!يةأغطيةتحتاأمحااهذاوأساطيلهابجيوشهاتقتحم

فيهىفإذاأنيابها،عنكشرتماسرعان،وأخلاقية

لمجتمعاتمنظموتحريبونهبأجنبىاحتلالحقيقتها

مجتمعاتأنهاعلىالمتفوقالعنصريالأوروبيإليهاينظر

.متحضرةغيرلربريةأنهابهتوصفماأقل

تمت،الأمثلالغربىالنموذجنقلشعارفتحتوهكذا،

وأمريكاوإفريقياآسياشعوبعلىألاستعماريةالهجمة

تبشركما،المستعمرونيقدمأنمنوبدلأ.اللاتينية

العلميةتحردتهمحاصلالشعوبلهذهبمفلسفتهم

الشعوبهذهمعمتكافئةغيرعلاقاتأقاموا،وحضارتهم

البلدار،هذهلحيراتأضهبوابالسلبفيهادورهمتمثل

مصمانعهمولمنتجاتلبضائعهمكبرىأسواقاوجعلها

المتقدمة.

حالةتكريعرالاحتلاللذلكالطبيعيةالنتيجةوكانت

منالثالثالعالمشعوبوحرمان،وترسيخهالتخلف

اقتصاديةقواعدمستقبلاشمكلتربماالتيوخيراتهاثرواتها

طموحتنمويمشروعأيإسنادفيأساسيةوركائز،متينة

بعد.فيماالبلدانهذهتتبناهقد

إلىالامشعماريةوالممارساتالسياساتتلكأدتوقد

اللاتيميةوأمريكاوإفريقياآسياقاراتشعوبمقاومة

والامشقلالبالحريةوالمطالبة،الأجنبيةوالهيمنةللاحتلال

هذهانتفاضاتالعشرونالقرنشهدفقدالمصير.تقريروحق

وكانت.ألاستعماريةالقبضةمنللتحرروثوراتهاالشعوب

إلىأدتوالتي،الثانيةالعالميةالحربرافقتالتيالأحداث

القواتوانشغالللحربالأولىالمراحلفيالفرنسيينهزيمة

مؤاتيةفرصة،النازيةالعسكريةالغزوبمحاولاتالبريطانية

ينتزعولكىومقاومتها،نضالهامنلتصعدالشعوبلهذه

ويتحلص،السياسيالاستقلالالبلدانهذهمنكبيرعدد

.المباشرةالاستعماريةالهيمنةمن

القرنمنوالستينياتالخمسينياتمرحلةشهدتوقد

آمصيا:الثلاثالقاراتفيالتحررحركاتانتصارالعشرين

نأإلا.القديمالاستعماروهزيمة،اللاتيسيةوأمري!صاوإفريقيا

قداستقلالهاانتزاعاستطاعتالتيأجملداناهذهمنعددا

تلكربطتمفقد.المشروطايلاستقلالمننوععلىحصلت

ضمنتوسياسيةيةوعس!اقتصاديةبمعاهداتالدول

عليها.مباشرااحتلالآتمارسكانتالتىللدولتبعيتها

المعاهدةوحلف،البريطانيالكومنولثدولمجموعةفبرزت

بعضوفي.آسياشرقيجنوبوحلف)السنتو(المركزية

رحيلهاقبلالاستعماريالاحتلالسلطاتقامت،البلدان

بحيث،للمحتلمواليةاجتماعيةقوىإلىالسلطةبتسليم

لسياساتهاالبلدانهذهتبعيةاستمرارضمانعليهايسهل

الهيمنةمنجديدنمطلبروزالمجالمفسحةمماهجها،و

الجديد.بالاستعمارلاحقاعرفماهوأ،ستغلالوا

العالمشعوبواجهتهااكتياشئيسيةالمهمةوكانت

منالتخلصهيالاستقلالعلىحصولهاعشيةالثالث

النهوضوتحقيق،وراءهالاستعمارخلفهاالتيالثقيلةالتركة

بتنفيذفوراوالبدء،والاجتماعىوالاقتصاديالسياسي

زعماءوكانالتطور.بعجلةواللحادتىالشاملةالتنميةخطط

الأوروبيةالتنميةبنماذجحدكبيرإلىمتأثرينالبلدانهذه

وثقافاتهمالاجتماعيةمواقعهمذلكفيتحكمهم

أصسياسية.اوتوجهاتهم

التنميةوخياراتالثالثالعالم

نموذجانأوروبافيكانفقدسابقا،ألثميروكما

علىوكان،اششراكيوالاخررأسماليأحدهما،للتنمية

أحدهما.تختارأنحديثاالمستقلةالدول

نظمهااختيارفىالثالثالعالمدولانقسمتوهكذا

والاجتماعيةالسياسيةوتحالفاتهاوتوجهاتها،الاقتصادية

طويلة،حقبةمضيورغم.النموذجينلأحدلاختيارهاتبعا

تحديدفيوبدأتالاستقلالعلىالدولهذهحصلتمنذ

تجاوزهذايومناإلىتستطعلمأنهاإلا،التنميةفيخياراتها

فقد،وراءهالأجنبىألاحتلالتركهالذيالتخلفواقع

لاوالأمراضفالمجاعاتقبل.منعليههوكماالحالبقي

وأفريقياآلمسيافيالبشرمنالملايينصدورعلىتجثمزالت

فيجدامرتفعةزالتلاالأميةونسبة.اللاتينيةوأمريكا

زالتلاألاقتصاديةوالسياسات،البلدانهذهمنالكثير

منوالدأئنينالأجنبيةالمصارفأ!حابلسياساتحاضعة

هذاشعوبرأودالذيالكبيروالحلم.الكبرىالدول

ومجتمعكريمحروطنفيالاستعمار،تقارعوهى،العالم
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هذهاكتشفتفقد.الواقعهذامأساويةتحتتهاوىسعيد

طريقأنوالصبر،التحملمنطويلوقتبعد،الشعوب

للخروجالمطلوبةالأجوبةلهميقدملمسلكوهالذيالتنمية

التخلف.مأزقمنبهم

التنميةطريقانتهجواالذينإن.الرأسماليالحيار

بارتباطاتهمجهةمنمحكومينكانوا،الرأسمالي

جهةمنمتأثرينكانواكما،الرأسماليةبالدولوعلاقاتهم

فيالتنميةمفهومحولالرأسماليةبالتنطرات،أخرى

خلالالرأسماليالغربفيبرزتوالتي،المتخلفةالبلدان

إلىالإشارةتجدرالصددهذاوفي.العشرينالقرنستينيات

البلدانفيالتنميةموضوعفىرنحستووالتتنطرات

عرضوقد.الاقتصاديالنمومراحلكتابهفيالمتخلفة

طريقعنستتغلبالمتخلفةالدولبأنالقائلةفلسفتهفيه

طريقوعن،المتقدمةالرأسماليةالأنظمةبمالتكاملعلاقة

وتبنى،الغربيةالتكنولوجياونقلوالقروضالمساعدات

مرحلةإلىوستصلالتخلفحالةعلى،الرأسمالىالنموذج

متقدمة.صناعيةدولافتصيحالانطلاق

بتبنيهمأنهمالثالثالعالمبلدانقادةمنكثيراعتقدلقد

حالةعلىسيتغلبونفإنهمالتنميةفيالغربيللنموذج

نقلسيستطعونوبأنهمبلدانهمتعانيهاالتيالراهنةالتخلف

ولربماوتقدما.تطوراأكثرمرحلةإلىالتقليديةمجتمعاتهم

نأعلىقادرينسيكونونبذلكأنهمأذهانهمإلىتبادر

الدولعدادفىجداقصيرةقياسيةفترةفييصبحوا

علىقادرينسيكونونذلكبعدوأنهم،المتقدمةالصناعية

بمنتجاتهم.العالميةالأسواقفىالمنافسة

النموذجتقليدإلىاندفعواالذين،القادةأولئكوفات

منكليةمغايرةمرحلتهمأنيدركواأنالتنميةفيالغربي

تكونالتيالمرحلةتلكعنتكوينهاوطريقةطبيعتهاحيث

الصناعطبقةأنذلك.الأوروبيالرأسماليالنظامفيها

منالإقطاعمعتتنافسكانتالأولىمراحلهافيالأوروبية

الحركةمساروكان.أخرىجهةمنالبدائيةوالحرفية،جهة

فالانتصارأت.الإقطاعمرحلةنجمبأفولينبئالتاريخية

الخليةاكتشافمقدمتهاوفى،الإنسانحققهاالتيالعلمية

وقيامالنشوء،ونوياتالجاذبيةوقانونالطاقةوتولدالحية

الثورتينوانتصار،البروتستانتيةالدينىالإصلاححركة

أنحاءجميعفيالثوراتواشتعال،والفرنسيةالإنجليزية

قدللإنسانيةجديدافجرابأنإيذاناجميعهاكانتأوروبا،

مفسحةتهاوتقدأوروبافيالإقطاعمرحلةوأنبزغ،

التاريخمسيرةفيمكانهاتأخذلكىأخرىفتيةلطبقةالمجال

.المالوأصحابالصناعةأربابطبقةهيتلك،الإنساني

الاجتماعيالنظامدعائمفإن،الثالثالعالمفيأما

هىلازالتالطبقيةفالعلاقات،قائمةلازالتالقديم

التىالبرجوازيةوالطقة.المتخلفةالبلدانعمومفيالسائدة

فىإيجاباتؤثرلمالغربىالاحتلالأحضانفينشأت

الوسيطدورعلىفعلهااقتصربل،الإنتاجيةالعمليةتطوير

بلدانفيوالمستهلكينأوروبافيالمصانعأصحاببين

الثالث.العالم

نياتبوجودالتسليمجرىإذافإنهكهذا،وضعوفي

منللعملالناميةالدولفيالقراراصحابلدىخالصة

بينالتنافسفإن،بلدانهمفيوالتطورالتنميةتحقيقأجل

الصناعيةالدولومنتجاتالبلدانلهذهالصناعيةالمنتجات

،النوعأوالكمحيثمنمتكافئغيرتنافسهوالمتقدمة

لمراحلستبقىالثالثالعالمدولأنعلمناإذاوبخاصة

الدولمنالتكنولوجيةالمعداتاستيرادإلىبحاجةطويلة

ستبقىالصناعيةالدولأنيعنىكا،المتقدمةالصناعية

العالمدولاقتصادتبعيةيضمنبماالمبادرةلزماممالكة

وسياساتها.لمصالحهاالثالث

النموذجتقليدإلىالراميةالمتخلفةالدولوضعإن

مبتدئشطرنجلاعببوضعأشبههوالحالةهذهفيالغربى

اللاعبأنناسيا،لحركاتهبتقليدهمحترفالاعباينازل

الخبرةيملكثانياوهو،الأولىالنقلةحقأولأيملكالمحترف

بالطريقةاللعبساحةوتوجيهالبيادقتحريكمنتمكنهالتي

الكش"لململمبضربةالبادئثالثاوهو،انتصارهتضمنالتي

.المبتدئاللاعبخسارةهيالمحتمةالنتيجةفإنولهذا

المتخلفةالدولحالهوذلككان.الاشتراكيالخيار

فيوتنفيذهالغربيالاقتصاديالنموذجنقلحاولتالتي

التى،الأخرىالثالثالعالمدولأما.المتخلفةمجتمعاتها

قادتهاانتماءاتبحكمفهىالاشتراكىالطريقانتهجت

وتنميةاقتصاديةقوةبناءتستطعلم،والاقتصاديةالاجتماعية

التأميمعلىالاتجاههذافيعملياتهاواقتصرت،حقيقية

الاقتصادتحولبحيث،للدولةالإنتاجوسائلملكيةونقل

علاقاتوبقيت.الدولةرأسماليةإلىالأفرادملكيةمن

هىالدولةأنفارقمعقبل،منكانتكماقائمةالإنتاج

المصنع.مالكالسيدبدورالنموذجهذاظلفىتقومالتي

كابوسوهيمنة،الدولةمؤسساتلعجزطبيعيةونتيجة

العجزهذاانعكسفقددوائرها،علىالثقيلالبيروقراطية

إلىأدىمما،العامللقطاعوالنوعيةالإنتاجيةالقدرةعلى

الركودمنحالةسيادةإلىثمومن،وعجزهفاعليتهشل

الدولةتشرفالتيالاقتصاديةالفعالياتكلفىوالجمود

تسييرها.على

إلىالدولهذهقادةمنبكثيرالحالةتلكأدتوقد

إلىوالعودة،الاقتصاديةومناهجهاسياساتهابمراجعةالقيام

أماممصراعيهعلىالبابوفتح،الخاصالقطاعتشجيع

نشاطمنالباقيةالبقيةعلىلتقضي،الاجنبيةالاستثمارات
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فيالانفتاحبعدوضعهتمالذي،العامالاقتصاديالقطاع

أجنبيةواستثماراتخاصقطاعمعمتكافئغيرتنافس

سقوطالنتيجةفكانتتنظيفا.وأدقوحيويةخبرةأكثر

الاقتصماديللنظامالتبعيةشركفىالتدريجىالبلدانهذه

.والاستقلالالتحررنهجعنوالتراجع،العالمى

الطريقأضاميةاالدوأ!بعضاختيارفإن،ذلكإلىإضافة

معمتكافئةغيرمباشرةمواجهةفىوضعهاقد،الاشتراكى

ضعفبحكمالدولهذهلأنذلك.العالميالرأسماليالنظام

الاقتصاديالأساستفتقدفإنهاوالبشريةالاقتصاديةمواردها

فإنها،أخرىجهةومن.العامالقطاعلإدارةوالمادي

معصراعفينفسهاوضعتقدالاشتراكىللنظامباختيارها

قادرايجعلهماوالثروةالخبرةمنيملكعالمياقتصادينظام

الغزوطريقعنإما،الأنظمةهذهتخريبعلىباستمرار

الداخل.منالنظامتلاحمتفتيتطريقعنأو،الخارجي

اللاملكافنوالتطورالتبعيةنظريتا

اهتمواالذينالمفكرينمنبعديدالمألمماويالواقعدفع

وتحليلدرالمسةإلىالثالثأعالمابلدانفىالتنميةبموضوع

لبعضوالخروج،البلدانمذهفىالتنميةمعوقات

المتخلفةالبلدانعلاقةطبيعةتعالجالتىالنظريةالطروحات

التصوراتبعضطرحومحاولة،العالميالاقتصاديبالنظام

الراهن.التخلفمأزقمنالبلدانبهذهللخروج

سانكليفبوبالكاتبناقم!.سانكليفبوبتصور

الإمبرياليةعنوارتحتكتبهادراسةفيالتن!يةموضوع

استقلالأهميةعلىمؤكذاالثالثالعالمفيوالتصنع

فرعاتصبحلابحيث،الناميةالبلدانفيالتصنيععملية

استقلالفكرةتنطلقأنيجبوإنمااخر،اقتصادلصناعة

قوىمنوتصانتنبعوأن،المحركةوقواهأصولهمنالتصنيع

ويحددالمصئ.البلدداخلفيواقتصاديةاجتماعية

"وللتصنيع:فيقولالمستقلالتصنيعخصائصسانكليف

يتعلقمامنها،الأسواقإلىإضافةبارزةخصائصالمستقل

مستقلةاعتبارهايمكنلافالصناعة،الصناعيالإنتاجببيئة

جموعةعلىح!ودهداخلالمعنىالبلديحتولمماتماما

الرأسماليةالسلعصناعاتبينهامن،الصناعاتمنمتنوعة

للاستقلالالأخرىالسمةوتتعلقاقتصاديا.الاستراتيجية

!4قي،!حالأبمالمالنرأسالمحلمية،الصناعةتمويلبمصدر

ايلاستقلالء/.تقويضعادة

فإنهالاقتصاديالاستقلالمفهومفيالاخرالعنصرأما

المتمثلالمستقلالتكنولوجيفالتقدمبالتكنولوجيا.يرتبط

المتلائمةالتكنولوجياوتكييفوتطويرنسخعلىالقدرةفى

أما.للتصنيعالرئيسيةالشروطأحدهوالبلدمواردمع

التكنولوجياتطويرعلىالقدرةفيفيتمثلالاخرالشرط

السوقطلبتلبيةمنالمحليةالصناعةفيهتتمكنبشكل

،الأموالرؤوسفيزيادةلمجطلببدورهوهذا،الداخلية

الأجنبية.المنتجاتمنافسةعلىومقدرة

عمليةفيهاحدثتالتيال!وفبينسانكليفويقارن

العالمفىحدثتالتيتلكولينالغربيةالدولفىالتصنيع

وتعزيزبناءاستطاعتقدأوروباأنإلىفيشير،الثالث

العالم،منالمتخلفللجزءنهبهاخلالمنصناعاتها

الصناعةتمويلفيإياهمستخدمةالكامنالمالرأس!بتحويل

الأوروبيةالإمبرياليةقامتالوقتلفسوفي،الأوروبية

كانفقدالمتخلفةالبلدانفىأما.الأسواقعلىبالاستيلاء

الإنتاجمعليسالأسواقعلىيتنافسأنالمالرأسعلى

إنتاجمعأيضابل،فحسبال!صفؤوغيرالتقليديالحرفي

المتقدمة،الرأسماليةالبلدانفىتطوراالصناعيةالمشاريعأكثر

بالغةصعوبةتواجهالمتخلفةالبلدانفىالصناعةفإنوأ!ذلك،

تتوفرلاحيثفححس!،المحليةاقالأاقتحاموأ
سوبسس

فيذلكمنأكترصعوبةتواجهبل،كافيةحمايةوسائل

الرأسماليةالدولأسواقوبخاصة،الأجنبيةالأسواقاقتحام

أنظمةتركيبيكونأنالافتراضالبديهيمنالتىالمتطورة

إلىيضاف.أنفسهمالرأسماليينلصالحمصممافيهاالتعرفة

البلدانتجارةمنكبيراجانباأنإدراكالضرورةمنأنذلك

عموديامتكاملةفروعبينللسلعتحويلسوىليسالمتخلفة

معاملةمجردهو،هذهوالحالةفإنها،وبذلك،دوليةلمنشآت

نفعها،منأكثرضررهافإنولذلك،المنشأةداخلفى

المتخلف،للبلدالإجمالىالفائضتقليصإلىتؤديلكونها

وبينبينهاالغالبفييكونلاتحويليةبأسعارتتمإنهاإذ

صلة.أيةأصلمنتجاتالقائمةالسوقأسعار

الكاتبأطروحاتعالجت.فرانكأندريهتصور

المركزعلاقةالتخلفعننظهريتهفىفرانكجندرأندريه

دولهيالتيبالتوابعالرأسماليالغربيالنظامهوالذي

ماما،لبلدالراهنالتخلفواقعأنإلىفأشار،الثالثالعالم

وغيرالاقتصاديةللعلاقاتالتاريخيةالنتيجةإلاهو

الصناعيةالبلدانوبينالبلدهذابينالمستمرةالاقتصادية

جزءاتشكلالعلاقاتهذهأنإلىأشاركماحاليا.المتقدمة

العالمصعيدعلىالرأسماليالنظاموتطوربنيةمنجوهريا

علىحصلالغربيةالدولفىتمالذيالسريعفالنمو،كله

المتخلفة.البلدانشعوبثرواتنهبحساب

الرأسماليةسيطرةبينموضوعيافرانكربطوهكذا

التخلفوبين،المتقدمةالبلدانفيوالإمبرياليةالاحتكارية

الفكرةداحضا،الناميةالبلدانفيوالاقتصاديالاجتماعى

لنتخلفاالأكثروالمناطقالبلدانتنميةبأنالقائلةالخاطئة

الأموالرؤوسإليهاتتسربأندونتحفزأوتتم

الرأسمالية)مراكز(المتروبولاتمن...والقيموالمؤسسات
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إلىالمستندةالتاريخيةالافاقأنموضحا.والوطنيةالدولية

يمكنلاإذ،ذلكبعكستوحيالمتخلفةالبلدانتجارب

بفكإلاالمتخلفةللبلدانالاقتصاديةالتنميةحدوث

رؤوستمكيندونوالحيلولة،الإمبرياليةبالقوىارتباطاتها

.التسربمنوقيمهاومؤسساتهاالأجنبيةالأموال

النهجينرفضقدهذاتحليلهفىفرانكأنوالحقيقة

فى""الروستويليسمالرأوالململأرثوذكسيا"لماركسيا

معالعلاقةاعتبرحين،المتخلفةالبلدانفيالتنميةمفهوم

معوقاتها.منرئيسياعاملاالعالميالرأسمالىالنظام

هذهأمينسميرالكاتبناقش.أمينسميرتصور

علىالدولجميعأنلاحظفقد،أخرىزاويةمنالقضية

فإنهااشتراكيةأورأسماليةكانتسواءاتجاهاتها،اختلاف

عالمى،وماليتجاريبنظاممختلفةبدرجاتمرتبطة

الرأسماليالسوقهوواحد،عالميلسوقيخضعفالجميع

أوروباودول)سابقا(السوفييتيالاتحادذلكفىبماالعالمي

منجزءاليعستأنهامنالرغمعلى،الاشتراكيةالشرقية

يعتمدالعالميالاقتصاديفالنظام.العالميالرأسماليالنظام

ريرةهيالشالإنتاجيةالعمليةوتمديد،التراكمعلى

ينطقوربما،الرأسماليالإنتاجنظامعلاقاتفيأساسية

.الانالسائدالاشتراكيالإنتاجطبيعةعلىأيضاذلك

العالمفىالسائدالتخلفوضعإلىالنظرفضرولهذا

العالمفيسائذاكانالذيللتخلفمشابهأنهعلىالثالث

كما،الانالسائدفالتخلف،التصنيعمرحلةقبلالمتقدم

بالنظامالثالثالعالمبلدانبعلاقةتاريخيايرتبط،أمينيراه

اعتيادية،حالةمجردليسإذنفهو،العالميالاقتصادي

بينالمتوازنةغيرالتجاريةللعلاقةالمباشرةالنتيجةولكنه

المتقدمة.الصناعيةوالدولالمتخلفةالبلدان

سميرآراءمعإيمانويلأرغيريتحليلاتتوافقتوقد

معتبرا،والمحيطالمركزبينمتكافئةغيرعلاقةوجودفىأمين

النتيجةهوالثالثالعالمبلدانفيالسائدالتخلفأن

هذهوأسلوب،الرأسماليةالإنتاجأشكاللتأثيرالطيعية

الصناعاتتحطيمعلىالقائمالتجاريالتعاملفيالطقة

بدائلبناءمنتمكينهاوعدم،المتخلفةالبلدانفيالحرفية

منالبضائعاستيرادعلىكلياالاعتماديتمبحيثعنها،

الحالاتأحسنوفي.المتقدمالصناعىالعالمهوالذيالمركز

الدولهىالتيالمحيطبلدانفىالتصنيعمحاولاتفإن

بعفالصناعاتتتجاوزأنيسفلهالاالمتخلفة

لهذاالمنطقيةالنتيجةتكونبحيث،الخفيفةالاستهلاكية

الرأسمالي.الاقتصاديبالنظامالبلدانهذهربطهىالسلوك

الراهنالتخلفعرففقددوسالبرازيليالمفكرأما

وتابغامتأثرامابلداقتصادفيهايكونالتيالحالةأنهعلى

للنموضحيةالأوليكونبحيثاخربلداقتصادلحالة

متكافئة،غيربينهماالعلاقةوتكون،الثانىفيالاقتصادي

الضعيف.علىالتأثيرفيستإإلقوي

المدارسأهملاراءجداسريعةخلاصةكانتتلك

الثالث،العالمفيالتنميةموضوعبدراسةاهتمتالتي

التبعيةبنظريةوالاجتماعيةالسياسيةالعلومفيالانالمعروفة

اللامتكافئ.التطورونظرية

نسجلأنالسريعةالقراءةهذهخلالمن،وبالإمكان

وأكثرأعمقتصوراتقدمأناستطاعتقدالمدارسهذهأن

البلدانفيالتنمويةالعمليةتواجهالتيالمشاكللطيعةدراية

عالجتالمدارسهذهأنفيتلخيصهيمكن،المتخلفة

مستقلةكوحدةليسالمتخلفةالبلدانفيالاقتصادموضوع

القديمةالنظريةداحضة،العالمىبالنظامربطهطريقعنوإنما

بينالعلاقاتوتكافؤبتجانسالقائلةالدوليةللعلاقات

كرةفريقيبينبصراعأشبههوبينهاالصراعوأن،الدول

الخاصة،واستراتيجيتهأدواتهفريقكليمتلكحيث،قدم

تنافساالبدءمنذهوالتنافسهذاأنإلىبعمقالنظردون

متكافئ.غير

السائدالفهمطبيعةمنالنظرياتهذهغيرتكما

والبلدانالمتقدمةالصناعيةالبلدانبينالعلاقةعنسابقا

اضطهادإلى،وتكاملوانسجامتوافقعلاقةمنالمتخلفة

السياسي،الاقتصادفىأساسيةكمحركاتوقسر،وصراع

لانطلاقومقيدةعصيبةكمرحلةالإمبرياليةإلىمشيرة

الثالث.العالمبلدانفىالتنمية

والتطورالتبعيةنظريتاأثبتتأخرىجهةومن

ثبوتأنالعلميةالدراسةطريقوعنبالتحليلاللامتكافئ

ولحقبةمابلدفيتنمويعملبرنامجأواقتصاديةنظرية

هذهنقلإمكانيةبالضرورةيعنيلا،محددةتاريخية

فما.مغايرةمرحلةأواخربلدإلىالبرنامجهذاأوالنظرية

هذافيتطيقهيمكنوماللغد،يصلحلاقدالانصالحهو

الاخر.البلدفيتطيقهيمكنلاقدالبلد

التصورالنظريتانهاتاندحضتذلكإلىإضافة

حيث،والاجتماعيةالتاريخيةللتغيراتالقديمالماركسي

بلدانفيمنتجةعماليةطبقةنشوءإمكانيةعدمأثبتت

النظاممعالمتكافئةغيرللعلاقاتنتيجةالثالثالعالم

الطقةهذهنشوءانتظاراعتبرتولذلك،العالميالرأسمالى

أمامالوحيدالخياروأن،صحيحوغيرمنطقيغيرأمرا

فكفيهووتطورهاتقدمهالتحقيقالثالثالعالمشعوب

سياسةوانتهاج،العالميالاقتصاديبالنظامارتباطاتها

مستقلة.اقتصادية

الأفكارأيضاالنظريتانهاتاندحضتفقدوأخيرا،

والقائلةالغربيينالمفكرينبعضبهاتمسكالتيالعنصرية

شعوبهاتصافهوالثالثالعالمدولفقرمصدربأن



التنممة272

ومعتقداتبقيمالشعوبهذهوالتزام،والخمولبالكسل

علاقةبينرأينا،كما،النظرياتهذهربطتفقد.خاطئة

الاقتصاديالنظاموبينالثالثالعالمبلدانفيالتخلف

السائد.العالميالرأسمالي

والتنميةالعربيالعالم

العربىالعالمكانالثالثالعالمفيالحالهوكما

الاششراكيوالنموذجالرأسمالىالنموذجبينأيضامنقسما

للتنمية.

بقيادةمصرطبقتحينالاشتراكىالنموذجبدأوقد

للتنميةكخيارالاشتراكىالنهجعبدالناصرجمالالرئيس

وجزأاللإقطاعألغىالذيالزراممطايلإصلاحبقانونبدأ

توزيعهاتمصغيرةحيازاتإلىالكبرىالزراعيةالحيازات

منذلكلحقوم!ا،اكراعةفيالعملالراغبينالمواطنينعلى

واشرافها.الدولةإدارةتحتووضعهاالخاصةالمنشآتتأميم

كسورياالعربيةالدولمنآخرعددمصرحذووحذا

الدولبعضأخذتالأثناءهذاوفيوالجزائر.والعراق

الرأسماليالنموذجمنقريبنموذجبتطيقالأخرىالعربية

العربيالخليجودولالسعوديةالعربيةكالمملكةللتنمية

نأإلاالنموذجينبينالكبيرالفرقومع.والمغربولبنان

وأالرأسماليةمنالقريبةسواءالعربيةالدولغالبية

الخططسواءللتنميةمركزيةخططوضجعبدأتالاشتراكية

التنمويةالإنجازاتبقيتهذاومع.العشريةأوالخمسية

متأثرة،ام739بعدماإلىالعربيةالبلدانفىمحدودة

الحربيالمجهودعلىالكثيروالصرفالماليةالمواردبقيمة

الإسرائيليالاحتلالمواجهةفيالمرحلةتلكتطلبتهالذي

عنالبترولوقماإمداداتأم739عامفبعد.لفلسطين

إلىالبترولأسعارقفزتأكتوبرحرببسببالغرب

الدولمنالعديدلدىوتكون،مسبوقةغيرمعدلات

إنجازاتتحقيقمنمكنتهاضخمةماليةعائدأتالعربية

مستوياتتحسينفىتمثلتالماضيينالعقدينخلالكبيرة

منوكذلكالدخلمنالفردنصيبفزادلمواطنيها،المعيشة

إلىإضافة.والصحيةوالتعليميةالاجتماعيةالخدمات

.الدوللهذهالتحتيةالبنيةفيالكبيرالتحسين

مدفوعاتموازينفيالفوائضأدت،أخرىناحيةومن

أجنبيةوأصولرسميةاحتياطاتتراكمإلىالبتروليةالدول

تجاهكبيرةمسؤولياتالدولهذهعاتقعلىجعلتكبيرة

الدولهذهقيامإلىأدىالذيالأمرالأخرىالعربيةالدول

الدولفىالتنميةعمليةلتمويلجديدةمؤسصماتبإنشاء

(.التنمية)صناديقعامبشكلالناميةوالدولالشقيقةالعربية

فىمساهمتهازيادةإلىالعربيةالفائضبلدانعمدتكما

إلىبالإضافةوالدوليةالإقليميةالمؤسساتمنالعديد

العربيةالدولمنالوافدينالعمالمنكبيرةأعداداستقبال

هؤلاءتحويلاتتدفقإلىأدىمماالأخرىالناميةوالبلدان

فىبدورهساهمممابلدانهمإلىالصعبةبالعملاتالوافدين

الخارجية.مدفوعاتهاموازيندعم

إلىالبتروليةغيرالعربيةالدولسعتنفسهالوقتوفى

والزراعةالصناعةمنالذاتيةالاقتصاديةمواردهاتطوير

لخططهاأساسيامورداوجعلتها،والسياحةالخارجيةوالتجارة

كانوالتي،النتابالإيجابيةمنالكثيرحققتالتيالتنموية

التيالسياسيةالتقلباتلولاهيمماأفضلتكونأنيمكن

منكثيرتسعىوحاليا.الأحيانمنكثيرفيعائفاشكلت

وتحتتقليديا،الاشتراكيالمنحنىذاتحتى،العربيةالدول

منالاقتصاديةوالعولمة،ناحيةمنالتنميةمتطلباتضغط

وقطعتالاستثمار،قطاعخصخصةإلى،أخرىناحية

مشروعإلىالتنميةتحولإلىأدىمما،ذلكفىبعيداشوطا

.الدولتلكمنكثيرفيوالخاصالعامالقطاعينبينمشترك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لرأسماليةالاشتراكيةا

لشيوعيةاسرمنيدبا

نويليما!،نطكاطيةلبيروقراا

يستوفركر،سكولمبوجرور،نليكو

فلهلمعوتفريتلايبيز،!رانسيسبيكود،

ماكصرفيبر،حاليليو

هرقليصحلدوداب!

ماريديكتورهوجو،رولرتتشارلزداروي!،

!لو..ج،هيحلإميل،وركايمد

الموضوعصرعنا

التنميةعنمبكرةإرهاصات-ا

الإعريقعند

الربعند-ب

الأوروبيالبعثعصرفىالتنميةمفهومتطور-2

مأ7إلى31القرنمن-أ

مأ9إلى81القرنمن-ب

الصناعيالعالمانشطارج

التقابلونظرياتالتنمية

التنمةوخياراتالثالثالعالم-3

الرأسمالطالخيار

كيلاشترااالحيار-!

اللامتكافئوالتطورالتبعيةنظريتا-4

لكليفسالو!تصور-أ

فرالكأندريهتصور-ب

أميرسميرتصور-ج

أسئلة

حياتهم؟وطريقةالاسسلوكحلدولىال!عزاشيءأيإلى-

الرأسمالي؟النظاملفلسفةوفقاوالتطورالتمميةتتحققكيى
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يحققولابالتنميةمعحلاعاملاليسجوانبهبكلالاستعمار

ناقش..الاجتماعيلتكافؤ

الثالثالعالمبلدأنعلىكاناللذادالتنمويانالنموذجانما

أحدهما؟اختيار

فيالثالتالعالمدولفىنشأتالتيالبرجوأزيةالطقةتأثيرما

؟الإنتاجت!ير

السظامتبنتالتيالثالثالعالمدولفيهوقعتالذيالحطأما

التنمية؟فيالاشتراكي

بناء-سا!كليصبوبمسظورمن-أوروبااستطاعتكيف

صناعاتها؟

البلدانفيالرأسماليةسيطرةبينفرانكأندريهربطكيف

النامية؟البلدانفيالتخلفوبينالمتقدمة

مننوعا05نحوعدىيطدقالذيالشائعالاسمالتئوب

الصنوبرية.الفصيلةإلىتنتميالتيالخضرةدائمةالأشجار

الأرضية،للكرةالشماليالنصففىالتنوبأشجاروتنمو

طولعلىالنديةالرطبةالمناطقفيمنهاكثيرةأنواعوتوجد

.الجبالمنحدراتأوالبحريةالسواحل

وهي،عامةبصورةهرمياشكلاالتنوبأشجارتتخذ

هيئةعلىالإبريةأوراقهاتنموولا.كثيفةأوراقذوات

بل،الإبريةالصنوبرأشجارمعالحالهوكما،عنقودية

فيتكونالأوراقوهذه.الفروعكلعلىبالتساويتتوزع

فيونجد.فواحعبيروذاتحادةغيرطريةغضةالعادة

الاخضرارشديدةتكونالإبريةأوراقهاأنالأنواعمنكثير

سطحهافياللونخفيفيخطينوذاتأعلاها،في

تنمومميزةأسطوانية)ثمار(أكوازالتنوبولشجر.الاسفل

الأكوازهذهتنضجوعندما.الفروععلىمستقيمبشكل

التنوباشمجارقلفويحتويتغطها.التيالقشورتنفض

تسمىصمغيةراتينجيةبمادةمملوءةبثورعلىالصغيرة

تنوبمنتستخرجالتيالراتينجمادةوتستخدم؟البلسم

بمثابةالمتحدةالولاياتوشمماليكندافىالمنتشرالبلسم

البصرية.بالأجهزةالخاصللزجاجالجودةعاليةلاصقةمادة

الشماليةأمريكامنالغربيةالجبالفيينموالأحمركاليفورنياتنوب

كاليفورليا.جنوبإلىكنداسابتداء

منالنوعلهذاالزكيةالرائحةذاتالإبريةالأوراقأما

انواعبعضعلىصنوبريةرائحةلإضفاءفتستخدم،التنوب

.الأخرىالتجميلومستحضراتالصابون

هذهفإن،الزكيةورائحتهاالجذابلشكلهاونظرا

لعيدأشجاربمثابةواسعنطاقعلىتستخدمالأشمجار

عاليةقيمةذاتتعدالتنوبأشجارأنواعوبعضالميلاد.

التنوبشجرةخاصةأخشابها،منالاستفادةإلىبالنظر

فيالمنتشرالأحمركاليفورنياوتنوب،الأوروبيالفضى

التنوبأشجارأما.المتحدةالولاياتمنالغربيةالأجزاء

خشبيةقيمةذاتوهي-دوجلاستنوبعليهايطلقالتي

مختلفنوعجنسإلىتنتميفهيحقيقيا.تنوباتعدفلا-

الصنوبرية.الفصيلةمن

تنوب،انحروطيالصنوبر،لبلسما:أيضانظرا

.لشجرةا،دوجلاس

دائمةالأشجارمنعددعلىيطلقاسماليلسمتدوب

علىيطلقماوغالبا.الصنوبريةالفصيلةإلىتنتميالخضرة

شمالفيتنمو،الحجممتوسطة،الشكلجميلةشجرة

وغربىشرقيمنكبيرةوأجزاءالمتحدةالولاياتشرقي

الهرميةالشجرةهذهاستخدامالناسبعضيفضلكندا.

فيالمعسكرونويستعملالمسئ.ميلادعيدفىالشكل

ويباع.للنومفرشماالمعطرةالخفيفةالأغصانأحياناالخيام

أنهعلىالناعمالرماديالقلفبثورفىالموجودالراتينج

عدىيدة.فوائدذاتشمفافةلاصقةمادةوهو.كندابلسم

التنوبمنالأخرىالأنواعتشملوهي.البلسمانظر:

شكللهالمعطرالبلسمتنوب

شائعةشحرةلججعلهمماهر!ي

عندالميلادعيدفيالاستعمال

شرقيشمالفيوتنموالصارى،

أوراقوكندا.المتحدةالولايات

)إلىالإبريةالبلسمتنوبنبات

ومسطحة.قصيرةاليسار(
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الأبيفوالتنوبفريزرتنوببلسماسمعليهايطلقالتي

الالبي.والتنوبالكبيروالتنوب

انحروطي.الصنوبربمالتنوب:أيضاأنظر

فيوأفضلهاالخشبأشجارأكبرمندوبسسوب

منيعد،الخروطيةالثمارذوالصنوبريالشجرهذا.العالم

ويكثر.الشماليةأمريكافىالخشبمصادروأكثرأهم

الساحلعلىوكندا،المتحدةالولاياتغربىفيوجوده

أيضاينموكما.الروكىجبالوفىالهادئللمحيطالمحاذي

م،7وه55بينالشجرةطولويتراوحآسيا.شرقفي

أوراقهاطوليبلغبينما،سم21و.09بينجذعهاوسمك

مخاريطهامنوتبرر.سنتيمترينحوالىالمسطحةالإبرية

أشهرأوريجونولايةوتعتبر.مدببةوريقاتثلاثالبيضية

.دوجلاسلتنوبإنتاجاالأمريكيةالولايات

المحزوطي.الصنوبر:أيضاانظر

عرليعاباتفيالأكتمحاربقيةمعطمتعلودوجلاستنوبأشجار

أكثرالحشبمنكميةعلىمنهاويتحصلوكندا،المتحدةالولايات

الشمالية.أمريكاأشجارأنواعبقيةم!

م(.3211-؟هـ،625-؟)براهيمإ،التئوحي

كان،مالكيفقيه.التنوخيبشيربنعبدالصمدبنإبراهيم

مؤلفاته:من.والحديثوالعربية،وأصولهالفقهفىبارعا

كانطاهرأباأنالكتابهذافيويظهر،التنبيهكتاب

أحكاميعستنبطكانفقدالاجتهاد،إلىالتقليدعنيترفع

إلىالبديعةالأنواركتابوله،الأصولقواعدمنالفروع

التهذيب.علىالتذهيبوكتاببمالشريعةأسرار

الحيةالكائناتتنوعبهيقصدالأ!حيائيالدفوع

العلماءعادةمصطلبستخدمهوهو.وبيئاتهط

بدراسةالمهتمينمنوغيرهمالبيئةصيانةفيوالمتخصصون

الأحيائيالتنوعوحمايةوتنميتها.وحمايتهاالحيةالكائنات

العلماءويسمى.البشريةتواجهالتيالتحدياتأكبرمن

الأحيائيالتنوععلىالحفاظمجالاتفىالمتخصصون

البيئة.صيانةعلماء

ثلاثةبينعادةالعلماءيفرق.الأحيائيالتنوعأنواع

التنوع2-الوراثيالتنوع-أ:الأحيائيللتنوعمستويات

البيئي.النظامتنوع3-النوعي

تنوعبهويقصد،الأساسيالتنوعوهوالورانيالتنوع

الواحد.النوعأعضاءفيالموحودةالجينات

الأحيائي،التنوعمنالشائعالنوعوهوالنوعيالتنوع

مجموعةبينأومعينمكانفيالأنواعتنوعبهويقصد

تنوعذاتالمداريةالبيئاتومعظم.الحيةالكائناتمنمعينة

كوستاريكادولةففي.الباردةبالمناطقمقارنةكبيرنوعي

نوعا083حوالييعيشمثلا،الوسوأمريكافيالصغيرة

كندافيالطيورأنواععددمنأكبرالعددوهذاالطيور،من

مجتمعة.ألاسكا()عداالأمريكيةالمتحدةوالولايات

الطيعيةالتكويناتتنوعبهيقصدالبيئيالنظاملنوع

يعيشوماالمرجانيةوالشعابوالبحيراتالصحاريمثل

منبيئينظامأيويتكون.وحيواناتنباتاتمنعليها

غيروالموجوداتمامكانفيتعيع!التيالحيةالكائنات

.الكائناتتلكحياةفيمهماعنصراتشكلالتيالحية

منمميزخليطفيهيعي!البيئيالنظامأنواعمننوعوكل

تختلفوقد.الأخرىالبيئيةالنظمعنيختلفالأنواع

جانبيعلىالمطرةالغاباتفيوالحيواناتالنباتاتأخلاط

معهتختفيالبيئيالنظاماختفىوإذا.جبليةسلسلةأوجبل

فقط.فيهتعيشالتيالأنواع

منعديدةبفتراتالأرضمرتالأحيائىالتنوعحماية

.الأنواعمنهائلةأعدادفيهاماتت،الجماعىالانقراض

الجماعى.الانقراضمنجديداعصراالانكوكبناويشهد

مثلطبيعيةلأسبابالماضيفيالأنواعانقرضتوقد

النشاطفإناليومأما.المناخيةوالتغيراتالبركانيةالثورات

فالإنسان.الأحيائيالتنوعضياععنالمسؤولهوالبشري

وهو.والحرثبالقطعللخطربيئاتهاويعرضالأنواعيصطاد

الحيواناتويعرض،الكيميائيةبالملوثاتالبيئاتيلوثأيضا

المستوطنةغيرالأنواعبإدخالللخطر،المستوطنةوالنباتات

البيئة،صيانةكللماء!وقدالغذاء.فىعليهاتعتمدالتى

وزراعة،بالانقراضالمهددةالأنواعتحميالتيالقوانينبسن

الأحيائي،التنوعتدهورعجلةإبطاءفي،القوميةالغابات

إيقافه.فييفلحوالمولكنهم

التنوععلىالحفاظأهميةتبررعديدةأسبابوهناك

المتغيراتضدتأمينايوفرمثلا،الوراثيفالتنوع.الأحيائي



وأ،معينمكانفيمعينةكائناتجيناتلأنوذلك،البيئية

منما،بيئةفيللعيح!مواءمةأكثرتجعلها،معينزمان

يتمتعالذيالنوعفإنوعليه.النوعنفسكائناتمنغيرها

وذلك،المتغيراتلمواجهةتاهيلأأكثرالوراثيةالسماتبثراء

علىقادرةتجعلهاوراثيةسماتذاتأفرادهبعضلأن

.الجديدةالظروفمعالتكيف

العالية.القيمةذاتالكائناتلإنقاذمهمالنوعيوالتنوع

نأقبلالغذائيةوالمحاصيلالجديدةالأدويةمصادرتنعدمفقد

الأرضبقاءعلىالبيئيالنظامتنوعويساعد.تكتشف

الكربونأكسيدثانىتمتصمثلا،فالغابات.للحياةصالحة

ثانيتجمعإلىيؤديالأشجارقطعفإنولذلكالجو،من

ظاهرةنشوءإلىبدورهيؤديمماالجو،فىالكربونأكسيد

تأثيرأنالعلماءمعظمويعتقد.المحمىالبيتتأثيرتسمى

الكرةحرارةدرجةارتفاعتزايدإلىسيؤديالمحميالبيت

.الأرضعلىالحياةصورمنالكثيرتدميرثمومن،الأرضية

الناستساعداقيوالاختصاراتللرموزنظامالتئويت

الرياضياتعلميستخدم.معينموضوعاستخدامعلى

الأعدادونظام.والمسائلالأفكاروتعزيزلتبسيطالتنويت

الحسابوتسهيلالأعداد،لكتابةتنويتوسيلةهو،العربية

الكيمياءفإنوكذلك.للرياضياتالأخرىوالفروع

تنويت.نظاملها،أخرىومواضيعوالموسيقى

الأعداد،أنظمة،العربيةالأرقامأيضا:انظر

الرمز.،الموسيقى

تستخدمبالنومشبيهةحالةالمغئطيسيالتئويم

هي،التنويمحالةأي،الحالةوهذه.المرضىعلاجفيعلمئا

والمنومالفرد.انتباهتغييرعلىينطويمؤقتظرف

أدلةوهنالك.للتنويمالمستخدمالشخصهوالمغنطسي

محترفينأيديعلىتمإذاالتنويمفائدةإلىتشيرعلمية

لمعالجةالمغنطيسيالتنويمبعضهميستخدممثلاأكفاء.

نفسية.أوعضويةمشاكليعانونالذينالمرضى

لكنالغابرةالأزمانمنذالتنويموسائلالناساستخدم

بسببإما،الأزمانبعضفيللنقدتعرضتالتنويمممارسة

المعتقداتبسببأو،حقيقتهجهلأواستعمالهسوء

المنظماتفتقبلاليومأمافيها.المبالغوالادعاءاتالخاطئة

يعانونالذينالمرضىلمعالجةالمغنطسىالتنويمالمهنية

نفسية.أوطبيةمشاكل

المغنطيسيالئنويمما

السلوكمنطبيعيجزءالتنويمحالةأنالعلماءأظهر

النفسيةالإنسانتجاربفيتأثيرالهاوأن،الإنسانى

للسحرالمغنطجسيالتنويمولايمت.والبدنيةوالاجتماعية
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تأثيراتتتوقفإذ،خارقةقوةالمنوميملكلاكما،بصلة

يأويؤدي.ودوافعهالمنومالشخصطواعيةعلىالتنويم

إلىانتباههتركيزدرجةأو،الشخصانتباهصفةفىتغيير

والخارجية.الباطنيةتجربتهفيتغييرات

لكن.نائموهوسيرهأو،النائمبحلمالتنويمحالةتقارن

قريراشطلبلأنهبمالنومإلىبصلةالتنويملايمتالواقعفي

التكلمالمنومونالأشخاصويستطع.وأنشطأعمقذهنيا

يفعل.ومايقالبماتاموعىعلىعادةوهمواسحير،والكتابة

إلىبالتنويميوحيحتىوسائلالمنوميستخدم

بمجردالشخصهذاانتباهدرجةوتتغيراخر.شخص

ظواهرأوتغيراتإلىيؤديكا،الوسائللهذهاستجابته

الإدراكمنمختلفةبدرجاتالشخصيمرقدمثلا.أخرى

استجابةأكثريصبحأووالتفكير،والذاكرةوالخيالوالوعي

إزالتهاأوإضافيةظواهرتكوينأمكنوربماللإيحاء.

العرقوإفرازخجلاالوجهوتوردالإحساسكظواهر

وقد.بالألمايلإحساسفقدانأوالعضلاتوتوتروالشلل

فيتغييراتإحداثالتنويمسامكانأنعلىالعلماءدلل

وأجهزته.الجسموظائف

حدوثيمكنإذنوعها،فيفريدةالتنويمتجاربليعست

وسائلاستخدامدونحتىبعضهاأوكلهاالتجاربظواهر

مزيدأللتنويمجداالقابلينالأشخاصبيننجدمثلا.التنويم

وبالطع.تنويمهمقبلحتىللإيحاءأيضاالاستجابةمن

التنويم.خلالالاستجابةهذهتزداد

المغنطجسيالتنويمسامكانأنالناساعتقدالماضيفي

أعمالأوإجراميةأفعالارتكابعلىالأشخاصحمل

ذإ،ذلكعلىدليلأاليومنجدلاولكن.إرادتهمضدأخرى

ذلك،إليهمالإيحاءمقاومةالأشخاصهؤلاءمقدورفي

تنويمهم،أثناءأفعالهمعلىالسيطرةيفقدونلالانهم

والباطل.الحقبينالتمييزوبإمكانهم

التنويمعنالشائعالفهمسوءمنكثيرعزويمكن

ذإالجمهوربمأمامبها!دىالتيالطريقةإلىالمغنطيسى

مشاهدتهملدىمرةلأولالناسمنكثيرعليهيتعرف

هذايجعلماوكثيرا.سحريلعرضأوسينمائيلشريط

الاداء،سهلةتجربةوكأنهيبدو،المغنطسيالتنويمالعرض

التنويمعمليهبتجريبكافياتدريباشلقوالممنيغريقدمما

غيرهم.أوأنفسهمعلى

التنويميةالتجربة

وأثوانبضحعغضونفيللتنويمقابلونالناسبعض

درجاتوهنالك.غيرهمتنويميسهللابينما،دقائق

التنويمفيالشخصيرتاحفمثلا.التنويملغشيةمتنوعة

قدبينما،بسهولةالبسيطةالتوجيهاتويتبع،الخفيف
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يستخدموحينما.العميقالتنويمفىخدربحالةيصاب

نجدلا،والنفسيةالطيةالمشاكللمعالجةالمغنطيسيالتنويم

.العلاجوفاعليةالتنويمدرجةبينصلةعادة

كسخصلتنويموسائلعدةهنالك.الإيحائيالتنويم

تنطويالتيالمباشرةالأوامراستخدامأشهرهاكانربماآخر،

نبرةوبنفص!باستمرارت!صربسيطةإيحاءاتتوجيهعلى

علىانتباههتركيزالاخرالضخصمنالمنوميطلب.ا!وت

يسترخى،أنمنهيطلبثم،كبقعة،ثابتةنقطةأوشىء

يغمضان.آيثقلانجفنيهويدععميقا،يتنفسوأن

وغيرأغظيةوسائلالمتخصصينمنكثيرويستخدم

.المباشرةغيرالاستقراءاتأوبالإيحاءاتتدعىلفظية

ما.شيءعلىالانتباهتركيزعادةالوسائلهذهوتهمل

دون،المنوميرويهاقصةأوعقلىلغزإلىالشخصيستمع

وإنما.عينيهإغلاقأوالاسترخاءالمريضمنيطلبأن

وأ،قصتهيرويوهو،مباشرةغيربصورةبذلكإليهيوحي

بالتنويم.المعالجةخطواتتتعيرلالكن،لغزهيعرض

بتوجيهالتنويمعمليةفاعليةالمنومينبعضيختبر

مثلاالمنوم!ت.للأشخاصالتحديقبيلمنإيحاءات

".أسمنىايدكتحريكفىصعوبةستواجه":المنوميقول

شأصعئاأمرايدهتحريكالمنومالشخصيجدقدعندها

نأعلى،بالضرورةألاختبارهذامثليدلولامستحيلا.

علىدلالةمجردي!صنقدوإنما،تنويمحالةفيالشخص

للإيحاء.الشخصاستجابة

للإيحاءأحيانامحتلفةعقاقيراستحدمتالماضىوفي

وأالخاصةوالأدواتالعقاقيرتكونمانادرالكن.بالتنويم

التنويم.لإحداثضروريةالخداعوسائلمنغيرها

استعمالها.عنالمتخصصينالمهنيينمعظمويستنكف

فردمنالتنويمتحربةطبيعةتختلف.التنويمظواهر

وعيهدرجةفيبتغيراتالممومالشخصيشعرفقدآخر،إلى

إحداثبالإمكان.يقظتهأو،تفكيرهأوخيالهوإبداع

كالتغيراتالإيحاء،بوساطةالجسمدأخلبدنيةتغييرات

بالبرودةالإحساسومقدار،الدموضغط،الدمسريانفي

.والحرارة

سياقفىمعينةتنويميةظاهرةعلىالمحترفينبعضيركز

منالمنومينالأشخاصبعضتمكينمتل،مرضاهمعلاج

تجربةمعاناةبعدالناسيلجأماغالباإذ.منسيةتجاربتذكر

وذلك،التجربةتلكذكرىكبتإلىمؤلمةأومريعة

تؤثرالأحيانبعضوفي.الواعيةأفكارهممنبطردها

عنهاينجموقد.العاديسلوكهمفىالمكبوتهالذكريات

الثانيةالعالميةالحربخلالمثلا.العقليةالعللمنأشمكال

الذاكرةبفقدانأحياناالجنودأصيبأم(1-459)939

التنويمباستخدامالأطباءتمكنوقد.تجاربهمبعضبفعل

ذكرياتاسترجاععلىمرضاهممساعدةمنالمغنطجسي

تراكمتالتيالعاطفيةالتوتراتحدةوتخفيف،تجاربهم

صحتهم.المشرجاعمنالمرضىوتمكن.الزمنمرعلى

فيالنكوصعلىتنطويأخرىتنويميةظاهرةثمة

يوحيوفيها،مبكرةسنإلىبالمنومالرجوعأيالعمر،

قدعندها،معينةسنفيبأنهالمريضالمعالإلىأوالطيب

السن.تلكفيلهوقعتأحداثاثانيةيعيشأوالمريضيتذكر

منالسابعةفىالآنبأنهالمريضإلىالمعالجأوحىإذامثلا

ويفكربل،وسصرفيتكلموكأنهالمرلضيبدوفقدأمحمر.أ

يتسنىقدالوسيلةوبهذه،عمرهمنالسابعةفيكانلوكما

الصلةبعضلهاكانربماومشاعرحوادثتذكرللمرضى

جديدتفسيرإعطاءللمريضشسنى،كماالراهنةبعلتهم

وازديادنظر،وبعد،إضافيةمعلوماتاكتسابهبفضللوضعه

المشاكل.مجابهةعلىقدرته

بأنهمالمنوممنأمراتلقيهملدىأحياناالمرضىيعتقد

بأنهميشعرونوقد،قادمةأوماضيةحقبةفييعيشون

وربما.القادمالقرنإلىذهبواأوالوسطىالقرونإلىعادوا

دليلبأنها،التغيراتهذهمثلالمنومينمنالمدربينغيرفسر

المهنيينمعظملكن.الزمنعبرالأرواحتساسخعلى

أحلامأضغاثمجردالتخيلاتهذهيعتبرونالمتخصصإت

مستقبلا.أوبالوابماضيالهاصلةلا

بأمرليسالتنويمغشيةإنهاء.التنويمجلسةإنهاء

إشارةيتلقىأنإلىتنويمحالةفىالشخصيبقىإذ،صعب

المنومإلىيوحىأو،خمسةحتىالمنوميعدكأنمنومه،من

وأحيانا،صوتعنهيصدرأو،مباشرةغيربصورةبالإيقاظ

أشارة.أيةتحلقلمولوحتىبنفسهالتجربةالشخصينهى

وهذأ.الجلسةإنهاءفيأحياناصعوبةالمنوميواجهقدلكن

علىالتنويمممارسةقصرإلىتدعوالتيالأمعبابأحد

المحترفين.

المغنطيسىالتنويماستخداموجوه

علىالعلماءالحديثةالمغنطيسيالتنويموسائلساعدت

السلوكبينوالتمييز،وجسمهالإنسانلعقلفهمهمزيادة

فيأليومالتنويمويستخدمالشاذ.والسلوكالعادي

،الأسنانوطب،الجراحةسيماولا،والطب،الأبحاث

أحياناويستخدم.النفسىالعلاجانظر:.النفسيوالعلاج

القانونية.القضايافي

فيلهوأداةللبحثموضوعاالمغنطسيالتنويموكان

الشخصتجربةلقياساختباراتوصيغت،كثيرةدراسات

دلت،للتنويمالناسقابليةحولبحوثوأجريت،التنويمية

منوأنهالكبار،تنويممنعادةأسمهلالأطفالتنويمأنعلى

السواء.علىوالإناثالذكورتنويمالممكن
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مسكناالمغنطيسيالتنويمالأطباءبعضيستخدم

بألم.شاعراأوالمزاجعصبيكانإذا،المريضقلقلتهدئة

ينعدمأو،التنويمبعدبالألمالمرضىبعضإحساسويهبط

مخدراالعميقالتنويمالأطباءبعضيستخدمكماتماما،

وأ،جراحيةعمليةخلالبالألمالمرضىيحسلاحتى

فيالمرضىقلقلتخفيفيستخدمونهكماتوليد.عملية

.أخرىطبيةأوجراحيةعمليةفىنقاهتهمدور

فيالبقاءعلىالمنومالشخصقدرةأيضاالأطباءأستغل

،العملياتإحدىففي.الزمنمنطويلةالوضحمدةنفس

بالغ،بأذىأصيبتقدمفىالجلدترقيعالأطباءعلىتوجب

نقلتثمبطه،منمستمدبجلدالشخصربذراعفقد

فيذراعهالمريضأبقى،التنويمأثناءفي.قدمهإلىالرقعة

أربعةقدمهفوقثمأسابئ!ثلاثةبطهفوقمحكموضع

الوضعينهذينأنرغم،بانزعاخيشعرولم،أسابئأخرى

عاديين.كير

مخدرا؟المغنطيسيالتنويمالأسنانأطباءبعضيستخدم

التجويف،يعبئثمالسنالطيبيحفر،المريضتنويمفبعد

العملية.طوالومرتاحامسترخياالمريضويظل

الذين،العقليةبالعللالمتخصصينالمحترفينومن

وعلماء،النفسأطباءأحيائاالمغنطيسيالتنويميستخدمون

يكونوقد.الطبيونالاجتماعيونوالمتخصصون،النفس

منجزءمجردأو،الرئيسيالعلاجالمغنطيسيالتنويم

المرضىأعصابلتهدئةاستخدامهويمكن،العلاج

بمشاعرهم،إحسالمماأكثرهؤلاءيصبحإذبمالمنزعجين

وأبألمشعورهدونمنوممريضأسنالىمعالجةيمكى.منوممريض

لقاءهاأنإذ،مرفوعةذراعهإبقاءالمريضهذامنطلبوقد،انزعاج

التنويم.غشيةفييزالماالمريف!أنعلىدليلمرفوعة

التفكيرمنجديدةطر!اويتعلمون،سلوكهمفيغيرون

بالتنويم:عولمجطالتيالنفسيةالحالاتومن.المشاكلوحل

والإجهاد.والكآبهالقلق

للسيوةفعالةأداةيكونأنالمغنطسيللتنويميمكن

ومن.نفسيةبعواملالمتصلةالعضويةالمشاكلبعضعلى

الجهازفيالحالاتبعضالعضويةالنفسيةالمشاكلهذه

والرثمين.والمعدةالقلبعللبعضوكذلك،العصبي

الذين،المرضىمعالجةفيأحياناالمغنطجسىالتنويموساعد

المفاصلالتهابكداء،مزمنةأمرأضمنيشكون

الدماغية.والجلطة،والألمالمتعددوالتصلبوالسرطان

شهودذاكرةلاستعادةأحياناالتنويمواستخدم

تنويمهمبعدالناسيتذكرفقد.الجرائموضحايا،العيان

قدالتي،التفاصيلمنغيرهاأوالمجرمكهيئة،مهمةأشياء

علىالحصولينبغيلكن.الجريمةحلعلىتساعد

،الكذبإلىيلجأونالتاسبعضلأنممستقلة،معلومات

التنويمقدرةفىوليمم!.تنويمهمخلالالأخطاءويرتكبون

سر.إفشاءعلىالمرءحمل

المغنطيسىالتنويمأخطار

لذا.استعمالهأسيءإذاإلاالمغنطيسيالتنويمفىخطرلا

منكثيرودمامكان.ممارستهالمؤهلالمتخصصلغيريجوزلا

فيالتدريبعنتغنيلنالمهارةهذهلكن،التنويمتعلمالناس

منيكفيماإلىالتنويمممارسوويحتاج،والطبالنفسعلم

والتأكدما،حالةلتحليلأهلايصبحواأنقبلوالخبرةالعلم

النتائج.وتقييملعلاجها،التنويمصلاحيةمن

مواجهةعنالتدريبإلىالمفتقرالشخصيعجز

مثلا،،التنويمامشعمالسوءعنتتأتىقدالتيالمضاعفات

قدأو،خاطئتشخيصهاحالةالمؤهلغيرالمنوميعالجقد

ملائمغيرإيحاءيطمسوقد،مهمةتفاصيلعنيغفل

وأوسيلةاستخداميؤديوقد.أعراضهأومرضحقيقة

مغايرلمرضالأمراضإرجاعإلىالتنويممنخاطئةطريقة

المريضيكتسبفلاالأعراضتكتشفلاوقدتماما.

تهملقدذلكوفوق.الحقيقيةالمشكلةلحلاللازمةالمهارات

فعالة.غيربصورةلكنتستخدمقدأوبديلةعلاجولممائل

لالكن،الذاتيبالتنويميسمىماالناسبعضتحعلم

لمشكلةالملائمالعلاجأنهالخبيرقررإذاإلا،استخدامهيجوز

منالنوعهذاتعلمفييرغبمنعلىينبغىكما،معينة

قدإذ،مؤهلينمتخصصينأيديعلىعلمهيتلقىأنالتنويم

الذاتى.التنويمأستعمالإساءةعنمضاعفاتتنجم

تاريخيةنبذة

التاريخعبرعديدةوجماعاتحضاراتمارست

وممن.المغنطيسيبالتنويموصفهايمكنوطقوساأساليب
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وبعضوالإغريقأغدماءاالمصريونالتنويمتجاربوصفوا

السباتإلىإشاراتوهنالك.القبليةالحضارات

عميقنومفيامشعرقوالأناسالسماويةالكتبفيالعميق

مغنطيسيا.تنويمايعدلاذلكأنإلا،الكهفكأصحاب

إلىالمغنطيسيللتنويمأمحلمىاالتطوريعزى.المسمرية

اشتهر،نمساويطبيبوهومسمرأنطونفرانزجهود

وقد.الميلاديعشرأضامناالقرنمنالسبعينياتخلال

الحيوانية.المغنطيسيةنظرشهعلىأطلق

عندماويتطورينشأ،المرضأنيومئذالناسبعضاعتقد

توزيعها.يساءأو،خفيةمغنطيسيةسوائلسمبيليقما

مضطهيسية،وعصيااستحمامحوضمسمروامشخدم

منكثيروادعى،مرضاهنحوالمزعومةالسوائللتوجيه

المعالجة.بهذهشفاءهمالمرضى

فياطتحقيةطفرنسيةلجنةتش!تأم784عاموفي

وجودلاأنهأطجنةأوقررت.وأتباعهمسمرمزاعم

وأجددلأنهاأسشفاء،احالأتوفسرت.المغنطيسيةللسوائل

المرضى.خيالات

فكرةنشرعلىوطلابهمسمرمرضىمنكثيرساعد

واصل.بالمسمريةتدعىصارتحتى.الحيوانيةالمغنطيسية

وسائله،بعضبامشخدامتجاربهمإجراءالمدرسةهذهتلاميذ

للمغنطيساتلزوملاأنهبعضهما،اكتشفماممرعانلكن

السوائل.أو

مصطلحاممتخدممنأول!طن.العلميةالدراسات

درصرلريطانىطبيبوهوبريد،جيمسالمغنطيسيالتنويم

عشرالتاسعالقرنمشصففيالتنويموحالةالإيحاء

ألىر،للنوممغايرةأءالحاهدهأنبريدأوضح.الميلادي

قوىوليدلاجديدةاممتجابةمجردالمغنطسيالتنويم

التنويمتعريفمحاولته،إسهاماتهأهمكانتوربما،جبرية

نفسوفيعلميا.دراستهايمكنظاهرةبأنهالمغنطسي

كان،أسكتلنديطبيبوهوإسدايل،جيمسبدأالفترة

العملياتفيمخدراالتسويمبامعتخدامالهند،فييعم!!

أجرىوقد.الساقبترعملياتفيهابما،الرئيسيةالجراحية

التنويم.باستخدامعملية002زهاء

طبيبأجرىالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

تجاربشاركو،مارتنجانالفرنسيالعصبيةالأمراض

التنويمأنووجد.التنويماستعمالتاريخفيحدثاتعتبر

انتشرتوقد،العصبيةالحالاتحدةمنكثيرايلطف

زمانه،علماءبينالعصبيةالأمراضلعلاجعيادتهسمعة

والطبيب،بينيهألفردالفرنسيالنفسعالمومنهم

عشرالتاسعالقرنأواخروفيفرويد.سيجموندالنمساوي

بيرنهايمهيبوليتالفرنسيانالطبيباندرسالميلادي

إحداثفيالإيحاءبهيقومالذيالدورليبو،وأوجست

منأكثرلمعالجةالتنويمامشخدماكما.التنويمحالة

مريض..00012

وبيرنهايم،شاركوبنتالبنعمالخاصةفاهتمفرويدأما

أنهإلا.اللاوعيلحالةالمبكرةدراساتهفيالتنويمواستخدم

عيادته،فيالتنويماستخدامعنعديدةلأمسبابتخلى

البحث.تستحقمهمةظاهرةالتنويماعتبارمواصلتهرغ!

التنويم.إلىالسلبيةنظرتهعمرهأواخرفيعدلأنهكما

سيجموند.،فرويد:ان!

الفيسيولوجيالعالمحاولالعشرينالقرنأوائلوفي

ممبباكششافبافلوفإيفانالروسيالنفسوعالم

أساسعلىتقومالتنويمحالةأناعتقدإذ،للتنويمعضوي

.الدماغفيعصبيةلاندفاعاتالاختصارأوأضثبيطا

الأطباءيدعلىالمعنطيسيالتنويماستخداموشاع

ذإ،والثانيةالأولىالعالميتينالحربينخلالأضفساوعلماء

المعاركأعقابفيالإعياءلمعالجةأضسويمااستخدم

الحربينوبعد.الحربعنالناجمةالذهنيةأ،ضطراباتوا

الطبي.العلاجفيللتنويمإضافيةاستخداماتالعلماءوجد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نزفىا،مسمرالسفسيا!العقليةالأمراضا

علم،النعسالنفسيالعلاحالإيحاء

الغيمةالحفسىالتحليل

همأحدأ.(م2981-9081)للوردا،لنيسون

خلف.الميلاديالتاصئكلشرالقرنخلاليالإنجليزالشعراء

.ام085عامبريطانيافيأ!لبلاطشاعراوردزورثوليم

الرائعللمدىنظراالأدبفيافيتبةهذهتنيسونحازقدر

مواهبهإليهوصلتالذي

ء-فنهإتقانفيوتفانيهالطبيعية

-ر!+-.لحياتهالطويلةالمرحلةخلال

برس7!+فيتنيسونألفريدولد

--لنكولنشايرفيسمرزبي

+.بانجلترا

-تنيسونمكانةجاءت

الإبداعيةحياتهفيالعطمة

.!لعدداهتمامهنتيجة

تنيسوناللورد!

منها،الحيويةلامورا

وأئاشيدولينجتوندوقموتمرثيةفينجدكما،اسمياسية

رائعةأنإدلامود.فيكماوالعلميةوالروحية-الرعويةالملك

الأدبفيالشعريةالأعمالأشهرمعتصنفوالتيتسيسون

أحدرثاءفينظمهاالتيللذكرىمجموعتههيالإنجليزي

يسبقلموربما.مطولةقصيدةتعدأنويمكن،أصدقائه

فيالجميلةللظلالرهافةأكثرأذناامتلكأنإنجليزيلشاعر



927تنيسي

مماالنظمأساليبصياغةفىأوسعمجالأولاالشعريالتعبير

الشعرية.المجموعةهذهفيجليهوكما،تنيسونفعل

المتحدةالولاياتفيالجنوبيةالولاياتإحدىتدلسي

أيضاوهي،الولايةهذهعاصمةناشفيلومدينة.الأمريكية

الري!.موسيقىانظر:.الريفيةللموسيقىالرئيسيالمركز

فىليستقرواتنيسيجبالالأمريكيونالرواداجتاز

القويةروحهمالروادهؤلاءعنعرفوقد.وبراريهاقفارها

حكوماتهملتشكيلبهمحدامما،والجرأةالاستقلاللحب

الحكومةتوجدأنقبل،المنطقةتلكفىبهمالخاصة

منالعديدقامتوقدجميعها.الشماليةأمريكافيالمستقلة

الأهليةالحربفترةأثناءتنيسيفيبعدفيماالمعارك

أم(.-865ا861)عاممطبينماالأمريكية

الشرقيالجانبعلىجبالسلاسلعدةتقع.السطح

الغربيالجانبعلىخصبةتلالومنطقةواد،ويمتد.للولاية

مسطحةقممعلىتحتويالتيالهضبةمنطقةعبرللجبال

.7العددشكلعلىوأودية

ويحيط.الولايةوسطفىكبيرخصسبحوضيقع

الولايةمنالغربيالجزءويعتبر.مرتفعسهلأيضابالولاية

منمهماجزءا،المسيسيبيونهرتنيسينهربينماوالواقع

بسهلتعرفالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياتأراضي

تنيسىولايةفيالسهلهذاويشكل.الخليجيالساحل

منخفضةوتلالأ،الشرقيةالجهةفيالتلالمنشريحة

الجهةفيضيقاوسهلا،الوسطفيعريضمةوأوديةالانحدار

الغربية.

لولايةاقتصادينشاطأهمالصناعةتعدالاقتصاد.

الكيميائية.للموادالرئيسيينالمنتجينأحدتعتبرالتيتنيسي

موجزةحقائق

نسمة146769824:السكانعدد

2.كما.!،521:المساحة

شهرفىم26وم،3هوينايرشهرفيالحرارةدرجةمعدل:المناخ

لوليو.

وناشصل،نسمة646لأأ74سكانهاوعدد،ممفيس:الكبرىالملدن

وتشاتانوجا،نسمة450.175ونوكسفيل،نسمة651.455

نسمة.728.961

الخنازير،الصويا،فول،الحليبالأبقار،،الزراعكة:الرئيسيةالملنتجات

الغذائية،المواد،الكيميائيةالمواد:فهيالصناعاتوأما.التبن،التبغ

الكهربائية،المعدات،المطبوعةالموادالسقل،وسائل،الآلات

والحجر،الحجريالفحم:التعدين.المصنعةالمعدليةالمنتجات

لزنك.وا،لمسحوقا

الشيروكي.الحمرللهنودقريةاسموهي،تاناسي:الولايةاسمأصل

ومختلف،الغذائيةالصناعاتتنتجف!،ذلكجانبوإلى

الختلفة.والسيارات،والالاتوالمشروباتالعصائرأنواع

التعليم،من:كلأفيهاالمهمةالخدميةالصناعاتوتتضمن

ممفيسمدينةوتعتبر.والتجارة،والسياحة،الصحيةوال!ضاية

الجملة.لتجارةالرئيسيةالوطنيةالمراكزأحد

المعروفةالبشريةالجماعاتأقدملعل.تاريخيةنبذة

باسم:تعرفالتيالجماعاتهيتنيسيولايةسكنتالتى

قدالحمرالهنوديكونأنيحتملبأنهعلما،الهضاببناة

الأقل.علىسنة.0008حواليقبلالمنطقةتلكسكنوا

حوالىقبلالمنطقةهذهفيالهضاببناةاستقروقد

الشيروكي،منالحمرالهنودقبائلكانق.سنةا،...

لدىالمنطقةتلكفيتقيموالتشيكاساواوالتشيكماجوا

البيض.منالمكتشفينأولوصول

المركزية.ناشفيل

الصورةهدهتت!م!

فيالولايةبرلمانمبنى

منالصورةواحهة

وناشفيلالأيسر.الحالب

منمدينةأكبرثاليةهي

فيالسكانعددحيث

وهي.تنيسيولاية

فيالمدنأكبرإحدى

أمريكافيالمنطقةتلك

2.كما،373ومساحتها



جونالسير،تنيل028

القرنخلالالمنطقةتلكالأسبادالمكتشفوندخلوقد

والفرنسيينالإنجليزمنكلووصل.الميلاديعشرالسادس

بريطانياواستولتعشر.السالغالقرنفيالمنطقةتلكإلى

ولايةأصبحتوقد.أم763عامكاملةالسلطةعلى

انضمتحيثأم697عامعشرةالسادسةالولايةتنيسي

الاتحاد.إلى

،ام861عامبشهرينالأهليةالحرببدأتأنوبعد

كأولقبلتثمالاتحاد.منتنسحبولايةآخركانت

.أم866عاميوأ!يو42فيللاتحادتعودوللاية

عامالولايةمدارسفىثانويمدرسأدينوقد

قانونلمحالفته-س!صبستوماسجونواسمه-ام259

النشوءفىداروينيةنفإتدريسبمنعيقضيالذيالولاية

وطنيا.حلافاالمدرسهذامحاكمةأثارتوقدوالارتقاء.

تميسىأ!لاية()الفيدراليةألاتحاديةالحكومةأسم!ت

أطمحافظةتنيسىواديبسلطةيسمىماام،339عام

وتطويرها.تنيسينهرواديمصادرعلى

صناعةفىملحوظينوازدهارأنمؤاناشمفيلشهدت

اعتي!!وقداسشرين،االقرنمنتصففيالموسيقىأدوات

فى-المدنيةالحقوققادةأحد-الاصغركينجلوثرمارتن

.ام689عامإبريل4فىتنيسيبول!يةممفيسمدينة

وذلكأم859عامالمكسيكبخليجتنيسينهرربطتم

تومبيجبى.-تنيسى:المسمىالمائيالممرمشروعضمن

تنيسى.واديسلطة؟سكوبسمحاكمة:أيضاال!

صوررسامام(.419-0182)جونالسيرتنيل،

أ!يسكتابصوررسم.كت!ورسام)كرتونية(،فكاهية

منوكتابأم(،)865العجائببلادفيأليس،كارول

برسومهأيضاتنيلاشستهروقدأم(،187)المرآةخلال

عملالتيالمجلةوهي،بشمجلةفيالسياسيةالكرتونية

النقادأعجبوقدعاما.05لمدةأم085عامبعدفيها

فنيةوتقنيةنفسوعزةوكرامةأصالةمنتحتويهلمابرسومه

الفنانينمنممجموعةتنيل،ساهموقد.وممتازةرفيعة

قيادةمنالبريطانيةالدولةتمكينفي،الاخريناشسامين

.لندنفىالرسامهذاولد.الكتبرسممجالفيأ-االعا

لويس.،كارولبمالأطفالأدب:أيضاانظر

منالعديدشعوبددىمعرو!،خرافيئحيوانالثئين

بأنه،التنينالأساطيرتصف.والأوروبيةالاسيويةالدول

طويلذيلذوللنار،نفاث،بالورلشبيه،ضخمحيوان

بأنها،التنانينتوصفأوروباوفىبالقشور.مغطى

أما.الإنسانيحاربهاالتيالشرورتمثلوحشيةمخلوقات

مخلوقاتفتعتبربالذاتأصيالانوا،أصيناوفىآلمميا،فى

والغنى.للسعادةجالبة،صديقة

قصصا،الأوروبيةالدولمنالكثيرفىالأساطيرتروي

مثلا-أبولوقتلفقد.الأبطاليدعلىالتنانينمصرععن

المسمىالتنينالقدماءوالرومانالإغريقلدىإلهوهو

الأميراتإحدىأنقذ،الإنجليزيجورجوالقديس.بايثون

بالرمح.بقتلهتنينمن

فإنأوروبا،فىالوسطىالعصورأساطيرلبعضوطبقا

العالم،منالموحشةالبعيدةالأجزاءفيتعيم!التنانين

علىيحصلأنالفردوبمقدورجحورها.فيكنوزاوتحرس

يحرسه.الذيالتنينقتلمنتمكنإذاالكنز

فييقامالذي،التقليديالطابوريشتملأ!!!اشفي

الناسمنلمجموعةعرضعلىعام،كلمنالأولاليوم

(أعلاه)الصورةتنيل،جونالسير

لوي!كتاب!ىبرسمهايتعتهر

العجائب،بلادفىأليسكارول

(اليسرى)الصورة،رسمهويدل

الصاخبةالشايحفلةواسمه

الساحر.الرسمسمومدىع!

برأ/اأأإصبمم/)1\له!لاثبماإ
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ضت!
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لاعتقادوذلك.التنانينيمثلزيامرتدينالشارعفييدورون

الشريرةالأرواحيمنعالتنينمظهربأن،القدممنذالصينيين

بعضأنكذلكالصينيونويعتقدالجديد.العامإفسادمن

إليهاتحتاجالتيالأمطارفيالتحكمعلىالقدرةلهاالتنانين

.العامخلالالزراعة

،ادطائرةالسحاليعدىيطدقاسمالطائرالتنين

طوليصل.الشرقيةالهندوجزراممياشرقىبجنوب

لاالحقيقةفيوهي،سم2.حواليإلىالطائرةالسحالي

فوقتمتدجسمهافيبتضاعيفتنزلقلكنهاتطر،

منوينزلقالأشجار،فيالطائرالتنينويعيع!ضلوعها.

أعدائه.لتجنبأو،غذائهعنللبحثأخرىإلىشجرة

نفسها،عندفاعا،مقاومةحالةفيالسحاليتكونوعندما

موسموأثناء.جسمهاجانبيإلىأجنحتهاتطويفإنها

لجذبالألوانالزأهيةأجنحتهاالذكورتفردالتزاوج

.اللإناث

.جلدهتضاعيصبمدينزلقطائرتنين

حتىالموجودةالسحالىأنواعأضخمعومودوتدلن

فيويوجدأمتار.ثلاثةطولهيتجاوزأنإلىوينمو.الان

إندونيسيا.فىالصغيرةالجزرمنوغيرهاكومودوجزيرة

كالمنشار.حادةوأسنانقويةمخالبلهكومودوتنين

ويعستطع.شمديدةبقوةويتمتع،بسرعةالجريويمكنه

البريةالخنازيروعلىياكله،وأنصغيرأيلعلىالتغلب

السحاليمنالنوعهذاإنبلالماء.جاموسعلىوحتى

معظمكومودوتنينويقضي.الناسبعضقتلفيتسبب

82نحوأنثاهوتضع.يحفرهاصغيرةكهوفداخلالليل

.الواحدةالمرةفيبيضة

281الذهبعلىالد!افت

ا!لىيشبهوهو.الإندونيسيةالسحاليمننوعكومودوتنين

.م3منأكثرإلىطولهيصلوقد.الأسطوري

وجودمكانإلىبشرياندفاعالذهبعلىالتها!ت

كبيراعدداالذهبحقولاكتشافجذبوقد،الذهب

لقد.النقديةقيمتهارتفاعبسبباخرينوأناساالمنقبينمن

أتلفتهاطرقشبكاتوهناك،وجيزةفترةفيالمدنتطورت

بضعةخلالالمناطقحيازةوظهرت،الكبيرةالنقلوسائل

شهور.

فيالتقدمعلىمهمتأثيرالذهبعلىللتهافتكان

فىالذهبعلىتهافتأكبربدأفقد،البلدانبعض

عامكاليفورنياولايةفياكتشافهعندالمتحدةالولايات

عاميتعممعالذهبعلىالتهافتنطادتىوأخذ.أم848

فرانسيسكو،سانبلدةسكانأصئكلددإذأم،984

يتجاوزلمزمنفينسمة2ه؟...حوالى،القريبالمرفأ

العالم.أنحاءجميعمنأناسفيهاتجمعحيثواحدا،عاما

الذهبعلىبالتهافتالمتحدةالولاياتفيالتنميةتأثرت

بينصداماتإلىأدتفقد.الغربيةالمنطقةفىخاصة

وولاياتمدنتأسستكماوالهنود،البيضالمستوطنين

اقتصاديةمصادروجودإلىإضافةدائمةنقلوأنظمة

متنوعة.

فيللذهباكتشافأولأنالرسميةالسجلاتتظهر

عامويلز،ساوثنيوفى،باتهيرستمنقريباكانأستراليا

عامفيإلآافتتاحهايتملمالحقولهذهولكن،أم823

فيالذهبمنكبيرةكميةعلىالعثورتمعندماام،851

ثلاثأسترالياسكانعددتضاعفبفكتوريا.،بالارات

سكانعددوتضاعف،التاليةالتسعالسنواتخلالمرات

علىالتهافتبسبب،سنواتممتخلالمرتيننيوزيلندا

لم؟ا

+

لا

،ئهصص؟!كا



نولنهاا822

لكتوفيالدهصحقولأعىلهكادحاليا،كاسيلمينألكسندر،جبل

العالم.نحاءأكل

فيسبباالذهبعلىالتهافتوكانأم،861عامالذهب

.أم886عامإفريقيابجنوب،جوهانسبرجمدينةتأسيس

منطقةفيكبيراتطوراالدهبعلىالتهافتوأحدث

عىالده!لم!كحلا!رازاتاسمتحدمودكانواالذهبعناللنقبون

ي!لالماءالده!علىالمحتويةالأحجاريسملولىوكانوا.الشوائص

.الضارةعلىالده!تاركةالدقيقةالموادتترلتحححيتالهزارة

منالذه!عنالباحثينآلال!إليهوفدولدلك.أم852فياجالأمتراريا

.ام898،أم798عامخلالكندا،،يوكونحصلندايك

مهمة.سياحيجذبأماكنالذهبموا!وأصبحت

القانونىالنظامفيللإهمالقانونيمصطلحالئهاون

القوانينتستخدم.أساسهعلىالمبنيةوالأنظمةالإنجليزي

فيالمتورطالشخصكانإذامالتحديد،كاختبارأضهاونا

يمئتيجةضررأوخسارةأيةعنمسؤولآماحادثة

.الحادث

بنفعرالعملأداءفيالفشلبأنهالتهاونالقانونيفسر

الظروفظلفي،عاقلشخصبهايؤديهالتيالويقة

الذيالمعينالسلوكهومالايقولالقانونأنإلانفسها.

المحلف.أوللقاضيمتروكذلكوتحديدتهاونا.يعتبر

إلىإهمالهيؤديالذيالشخصأنالأساسيةوالقاعدة

يسمىتعويضايدفعأنيجبآحر،بشخصالإضرار

يستعيدفلامهملا،المتضررالشخصكانوإذا.التلفيات

ا!لشتركالإهماليذلكمثلالقانونويسمي.عادةالتلفيات

مترجلافيداناريةدراجةراكبصدمإذا،ذلكعلىومثال

إهماليكونفقد،الشارععبورهأثناءصحيفةيقرأ

مشتركا.إهمالأالمترجلالشخص

فيإلاجريمةالإهماليعتبرلاالإنجليزيوالقانون

بعسببالأشمخاصأحديقتلكأن،الحالاتبعض

تسمىبجريمةالمهملالشخصيتهمقدوهنا،الإهمال

!

!ح

!

!! حه



283العنزيالتهر

غيرالقتلمنالنوعبهذاالمتهمونويعاقبالعمدغيرالقتل

يرتكبمنعقوبةمنقوةأقلعقوبةولكنها،بشدةالعمد

العمد.القتلجريمة

أمرايعدلمالإهمالاختبارإنالخبراءبعضيقول

فإنمثلاالسياراتحوادثوفي.القانونفيمناسبا

الكافيللمالالمهملالشخصملكيةعلىيعتمدالتعويض

التأمينفإن،ذلكوبسبب.المصابللشخصيدفعهالذي

.عديدةبلادفيإجباريالسياراتعلى

الضرر.،التعويفمات:أيضاانظر

تجمئالحروفعدىتعتمددلنطقتعديميةوسيدةالثهجئلأ

حروفهاإلىالكلمةتقيمأيضاوهي،الكلماتلتكوين

حرفا.حرفاالحروفهذهنطقمعلهاالمكونة

وهى،الكلماتمنهاتتركبماهىالتهجئةحروف

حرفا،82العربيةفيوعددها،الصوامتتمثلحروفإما

إلىتنسبالتىالألف)بدونبالياءوانتهاءبالهمزةبدءا

حروفوإما(الصوائتتمثلالتيوالعلاماتالحروفنظام

والواوالألفالعربيةفىوهيالصوائقتمثلوعلامات

بالفتحةالمعروفةوالعلامات،الطويلةللحركاتوالياء

نأهذاومعنى.القصيرةللحركاتوالكسرةوالضمة

نظاممنيتجزألاجزءالثلاثالقصارالحركاتعلامات

تكتباللغةهذهفيكلمةوكل.العربيةاللغةفىالتهجئة

.العلاماتوهذهالحروفبهذه

فالكتابة،اللغةتعلممنمهمجزءالتهجئةتعلم

الشخصمستوىعلىالصحئتدلكالكلامالصحيحة

نأكما،للغةالأدبيوالتوظيفوالثقافةالتعليمحيثمن

وسهولة.بسرعةأفكارهتوصيلعلىالإنسانتساعدالكتابة

المتعلقةالموضوعاتشناولانعلمانالعربيةوفي

وطفة.الحطوعلمالإملاءعلمهماوالتهجئةبالكتابة

تجويدهاالثانيووظيفة،الكتابةقواعدبيانالأول

وتحسينها.

بمشكلاتتقارنمشكلةتمثللاالعربيةفيوالتهجئة

فالتهجئةمثلا،الإنجليزيةكاللغةأخرىلغاتفيالتهجئة

المبتدئوغيرللمبتدئحقيقيةصعوبةتمثلمضطربةفيها

كلفيمطروحايكونالتهجئةعنالسؤالليكادحتى

هذايطرحفلا،العربيةفيأما.اللغةهذهكلماتمنكلمة

إذا،اللغةكلماتمنمعينةمجموعاتفيإلاالعسؤال

وليس،المشكلةوانتهتلهالامراستقرالمبتدئعرفها

قائمةالمشكلةتظلحيثالإنجليزيةفيكذلكالوضع

وأبدا.دائ!امتجددة

الكلمةننطق،الألفبائيةعملكيفيةعلىنقفولكي

إلىبعنايةونصغيمثلا،كتبولتكنعال،بصوت

مسجلينكتابتهافينبدأثممنها،تتكونالتيالأصوات

وهونطقنابهبدأناالذيالصوتيناسبالذيالحرفأولأ

الفتحة،وهيلهالتاليةالحركةفوقهنضعثم،الكاف

،إذنفالتهجئة،،كتبفتصبحالأصواتبقيةفيوهكذا

الأصواتلتمثيلالكلمةكتابةطريقةلشديدةببساطةهي

النطق.انظر:.المنطوقة

لهاوعقدوا،التهجئةقواعدببيانالعربيةعلماءاهتموقد

منأكثرالحديثالعصرفيصدركماكتبهمفيفصولأ

القواعد،هذهأهمومنالإملاء.لقواعدمستقلكتاب

-أ:يليماإدراكها،بصعوبةتعرفالتيتلكخصوصا

فيومتوفةومتوسطةالكلمةأولفيالهمزةكتابةقواعد

فىالألفكتابةقواعد-ببريء.-مئات-إنسانمثل:

الخطفيالوصلهمزةحذفقواعد-%وغزا.سعى:مشل

مثل:"اللام"عليهادخلتإذاالتعريف"اد"مثل!ي

حذفحالفىكماالمتطرفةالألفحذف-د.للناس

"مم"مثلجر،حرفعليهادخلإذاالاستفهامية"ما"ألف

بهمزةالمنتهيةالكلماتفيالتنوينألفحذفهـ-"عم"و

يوصللماقواعدو-مبتدأ(.سبأ،)نبأ،نحو:ألفا،مرسومة

أينما(.ما،أين-كلماما،)كلنحو:الكتابةفيويفصل

الحروف؟الصائتالألفباءبمالاختصار؟ايضا:انظر

العربية.الكتابةبمالعربيالخط،العربية

الصمملغة،،الإشارةانظر:.بالأصابعالتهجئة

(.التفاهموتقنياتالمساعدة)الوسائل

أحمدعليلأبيالفلسفةفيكتابالأ!قتهديب

فلاسفةمن(مسكويهأقوال)وفيمسكويهبنمحمدبن

بالفلعسفةوتأثرعصرهبثقافةتشبع،الهجريالرابعالقرن

رسكلالأخلاقتهذيبوكتابه.خاصةوبارسطوايىنانية

ويبدؤه،اليونانيةبالفلسفةوالتأثرالفلسفيةالثقافةهذه

ثموملكاتها،وقواهاوغاياتهاالنفسماهيةعنبالحديث

تقوموكيفالشريعةوعنالخلقعنالحديثإلىينتقل

ويمضي،الإنسانيةالذاتوكمالالإنسانوعن،الخلق

والعباداتوالسلوكوالادابالأخلاقعنالحديثمفصلا

لأخلاقالمقومةالفلسفيةوالرؤيةالشريعةبينرؤاهفيرابطا

أحواله.مختلففىالإنسان

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.العرييالد!ر

العاشبة(.)الثدييات

فييحيش،بالماعزالشبهقريبحيوانالعئزيالقر

واحدامتراالتهرطوليبا.ونيبالالهندشمالىالهملايا

وأقدام،مقوسةطويلةوقرون،خشنبنيشعرولهتقريبا،
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بالمناطقكبيرةمجموعاتفيالتهريعيش.أظلافذات

.الأخرىوالنباتاتبالعشبويتغذى.الشاهقةالجبلية

داخلإلىالسلعأوللناستانونيغيرنقلالتهريب

بتهريبيقومونوالذينخارجها.أومعينةمنطقةأو،دولة

الجمركيةالرسومدفعمنالتهربعادةيحاولون،السلع

،لحطأيةوس.الجمركيةالتعريفةانظر:.الضرائبومن

منضخمةأرباحفىالمشاركةيحاولونالعقاقيرمهربيفإن

القانونيحرمالتيالعقاقيرأي-القانونيةغيرالعقاقير

بوضعالدولمعظموتقوم-كالخدراتوبيعهاحيازتها

حدودها.وب!ول،البحريةالموانئفيجماركموظفي

وحقائبالمضائ!شحناتفحصالموظفينلهؤلاءويجوز

الجمركية.الرسومدفعمنللتأكد،المسافرين

تحرمقوانينالدولةتصدرقد،الأحيانبعضوفي

الخلةالمطبوعاتأوالأسلحةمثلمعينةسلعاستيراد

قيودأيضاتوجدقدكما.الكحوليةوالمشروبات،بالاداب

ما.بلدإلىمعينةأغذيةأوحيواناتأونباتاتإدخالعلى

يشملهاالتىاعقاقيراضمنيدخلالحاضرالوقتوفي

لهيروين.وا،يينلكوكاوا،ناالمارجوا:لتهريبا

بفرضعقابهماشماقد،بالتهريبالمتهمونالأشخاص

معهما،التىالسلعمصادرةأو،بسجمهمأوعليهمغرامات

إلىالعقوبةتصلوقد.المرتكبةالجريمةلنوعيةطبقاوذلك

العربيةالممل!صةفيكما،الخدراتتهريبحالةفيالإعدام

السعودية.

(.الفكاهة)الواعالفكاهةبمالأدبيةالسخريةان!:.اقهكم

المغلقةالأماكنإلىالنقيالهواءإدخالالتهوية

نقيهواءإلىالناسيحتاجمنها.الفاسدالهواءوسحب

يتمتعوالكيالكريهةوالروائحوالدخانالغبارمنخال

جدابارداأوجدادافئاالهواءيكونألاويجب.بالراحة

الرطوبة.منالمناسبةالكميةعلىيحتويأنيجبكما

الأمر،بادئفيالغرفةفيمنعشاالهواءيكونوقد

فيالناسعدديزيدعندماتحدثكثيرةتغييراتولكن

يطلقالادميالجسملأندفئاأكثرالهواءويصبح.الحجرة

الماءبخاربسببالهواءفيالرطوبةكميةتزدادكما،حرارة

ويصير.أجسامهممنالعرقوبرشح،الناسبأنفاسالختلط

التيالدهنيةوالموادالعرقجراءمنكذلكفاسدا،الهواء

ويجعل،وملابسهموحلوقهموأنوفهمالبشرجلودتفرزها

فاسدا.الهواء-الخصوصوجهعلى-التدخين

عمليةأثناءالهواءمنالأكسجينغازالناسيستنشق

الكربونأكسيدثانييسمىآخرغازاويطلقون،الشهيق

!مكثيربينالسائدالاعتقادوكانالزفير.أثناءالهواءإلى

مؤذيزفرونهالذيالكربونأكسيدثانيغازأنالناس

أدنمنوبالرغم.أخرىمرةيستنشقونهالذينللأشخاص

كميةويقللالكربونأكسيدثانيكميةيزيدالتنفس

طفيفةيحدثهاالتيالتغيراتأنإلاالغرفةفيالأكسجين

يذكر.يكادلاالبشرصحةعلىوتأثيرهاجدا

شاقةبأعمالقيامهمأوالغرفةفيالناستحرةو!دي

الفاسدالهواءهذاإزالةيجبلذاالهوأءإفسادسرعةإلى

الحجرةخارجالهواءكانإذا.نقىآخربهيستبدلوأن

مروحةتشغيلأونافذةفتحوببساطةنستطعفإننانقيا،

وأنقياالخارجيالهواءيكنلمإذاأما.الغرفةهواءلتجديد

جهازإلىنحتاجفإنناالمبنىداخلفىتقعالغرفةكالتإذا

بسحبأوتسخينهأو،بتبريدهوذلكالهواءلتنقيةخاص

مكيفاتالأجهزةهذهوتسمىإضافتها.أوالرطوبة

الهواء.ثكييفانظر:الهواء.

الهواء.منقىبمالرطوبةأيضا:انظر

بموجبهاشعلممعقدةعمليةالا!جتماعكيةالتهيئة

والتهيئ!ألمجتف.منهيتوقعهالذيالسلوكأصشخصا

ويعد.والقيموالمواقفوالأفكارالعاداتتعلمالاجتماعية

النفس،وعلماءالأجناسعلموعلماءالسلوكياتعلماء

منواحداألاجتماعيةالتهيئةأسلوب،الاجتماعوعلماء

نفسه.المجتمعيخلدطريقهاعناشتىالرئيسيةالأساليبا

آخر.إلىجيلمنالثقافاتوتنتقل

الاجتماعية.التهيئةعمليةفيمهمادوراالمعرفةوتؤدي

المهاراتوبعضالمعلوماتمنسعةيكتسبأنالمرءوعلى

ومجموعات،الأسرةنشاطاتفيالمشاركةلهليتسنى

العملنشاطاتفيأوالمدرمميةوالمجموعات،اللعب

الوظائفالأسرةمنالأطفالويتعلم،السياسيوالنظام

بطريقةوالأكلالمياهدورةواستخدامكالكلامالأساسية

والأهدافوالمعتقداتالقيمأيضاويتعلمون.صحيحة

المرءيكونأنماهيةيتعلمونمثلافهم،للأسرةالأساسية

تقييمهيجبوماالخطأ،منالصحيحهووما،أنثىأوذكرا

الإنسانية.العلاقاتفي

الأفرادتوجيهتمإذامقصودةالاجتماعيةالتهيئةوتكون

ولكنبها.يعملونالتيوالكيفيةعملهعليهممايجبإلى

ذلكومثال.شمعوريلابشكلالعمليةهذهتتمماغالبا

طريقعنالأسامحيةوالقيمالمواقفمنلعددالأطفالتعلم

والأخواتوالأخوةالوالدينوخصوصا،الآخرينملاحظة

سنا.الأكبر

بسببالاجتماعيةالشهيئةبدراسةالسلوكعلماءيقوم

هىجميغا.الناسبينمشتركةأساسيةخصائصثلاث

ويتحتم،معاونةدونالعي!شيستطعونلاالأطفالأنأولآ:
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البشرعلىأنثانيا:.الاخرينعلىبشدةالاعتمادعليهم

علىثالثا:.لبقائهمالضروريالسلوكمعظميتعلمواأن

وذلك؟بعضهممععلاقاتهمفىالتحكميتعلمواأنالناس

بينهم.المشتركةوالوظائفللقيموفقابالتعايش

الاجتماعيةالتهيئةعمليةتبدأالمجتمعاتأغلبوفي

تولتوقدالفرد.حياةفترةطوالوتستمرالطفولةعند

فيالأسرةمهامببعضالقيامكالمدرسةأخرىمؤسسات

مراحلفيالأفرادوبتقدم.الاجتماعيةالتهيئةمجال

بعضباستمرارعنهميطرحونفإنهم،بنجاحالمدرسة

العواملوتضم.جديدةأخرىويتبنونوالوظائفالمواقف

للفرد،الاجتماعىالسلوكعلىتؤثرالتيالأخرىالمهمة

والتلفاز،،الدينيةوالمؤسسات،العملوزملاءالأصدقاء

.المقروءةالموادمنالختلفةوالأنواعوالأفلام

قوياتأثيراالأخرىوالمؤسمساتللأسرةأنمنوبالرغم

المؤسساتهذهفييؤثرونأيضاالأفرادأنإلاالطفلفي

منوالديهفييؤثرالطفلأن،ذلكمثال.مهمةبطرق

يجبفلاوهكذا.واحتياجاتهومزأجهسذاجتهخلال

باتجاهعمليةأنهاأساسعلىالاجتماعيةالتنشئةإلىالنظر

باستمراريقومونالأفرادفإننفسهالوقتوفيواحد.

لتوقعاتهموفقاالاخرينمعشخصيةعلاقاتبإقامة

المستقلة.

الدور،الاجتماعيالنفسعلمبمالثقافةأيضا:انظر

الاجتماعى.

التوائم.ولادةانظر:.التوائم

معاواحدةأمتددهمتوائمخسةالخمسلأالثوائم

الحملحالاتأنالعلماءبعضويعتقد.واحدةدفعة

مليون02إلى51كلمرةإلاتحدثلاالخمسةبالتوائم

.ولادةحالة

بعد،بفئساعاتمنأكثرعاشخماسىأولوكان

لإلزايرولدنطفلاتخمصمنيتألفالميلاد،

توائمولدوقد.أم349عاممايو28فيأوليفاديونيو

بكندا.أونتاريوفيكالاندرقربديونيخماسى

التوائم.ولادة:أيضاانظر

ولادةالسيامى؟التوأمأنظر:الملتصقلأ.التوائم

(.التوائمولادةتحدث)كيصالتوائم

أحمدعامرأبوكتبها،أدبيةرسالةواكواجالدوابع

)382-الأندلسيالقرطبيشهيدبنعبدالملكابن

عالمفيرحلةعنتحكىخياليةقصةوهيهـ(.426

فيحاورهم،الكتاببشياطينخلالهاالبطليلتقي.الجن

وأدبيةنقديةسماتإلىذلكمنويخلص.ويحاورونه

.محدودة

مجلس-ا:هيأربعةمجالسإلىالرسالةتنقسم

نقديأدبيمجلس3-الكتابمجلس2-الشعراء

أدبية.بحيواناتفيهيلتقيساخرأدبيمجلس4-

كناهمنإلىموجهةرسالتهأنعلىشهيدابنينص

وعلمه،عبقريتهمنتعجبأبابكرأنوكيفبكر،بأبي

فوقأدبعنتصدرشهيد،لابنالروحهذهأنفأقسم

ويعينها.يمدهاتابعالهافإنثمومن،الإنسانقدرة

فىتاريخيامساراوالزوابعالتوابعبطلرحلةوتتخذ

العصرمنابتداء،الأولالمجلسفيالشعراءبتوابعلقائه

توابعمنعددافيحاور.والعباسيوالأمويالجاهلى

وأبيوالبحتريتماموأبيوطرفةالقيسكامرئالفحول

لايرىإذالإسلامصدرعصرويتجاوز.والمتنبينواس

الجسمىالبعدبينيوفقوهو.شعرائهبينفحولأ

لهفيرسم،وذاتهالشاعرنفسيةليستخرج،والفكري

ينتزعأبداوهو.أخبارهمنوردماضوءفيقلميةصورة

لافهو،الفحولهؤلاءمنبشاعرشهالإجازةشهادات

وذاعبها،اشتهرواالتيالأغراضتلكفىإلا،ينشدهم

فيها.صيتهم

ابنيقدم،الكتابمجلسوهوالثانيالمجلصوفي

للشعراءكماشمياطينللكتابأنوهى؟جديدةرؤيةشئهيد

بالجاحظيبدأحيثهنابمالتاريخيالنهجويعتمد.شياطين

الزمانوبديعالكاتبعبدالحميدويحاورالأدباء،شميخ

والمزاوجة،بالسجعتتصلقضايافيويساجلهم،الهمذانى

انتزاعإلىويخلص.والبيانالأساليببقضاياوتتصل

عليهم.وتفوقهلهبإجازتهمشهادات

منطائفةخلالهمنشهيدابنفيبينالثالثالمجلسأما

أهمهاومنالعصرذوقتشغلكانتالتيالنقديةالقضايا

هذافيالمتميزةالنقديةرؤشهفيوضح،السرقاتقفية

عليها.ويستشهدالمقام

أرضإلىوتابعهشهيدابنينتقلالأخيرالمجلسوفى

ابنحسعنالمجلسهذاويشف،الجنمنحيواناتبها

غزليتينشعريتينقطعتينفييحكمحيثالساخر،شهيد

ابنبحوارالرسالةوتنتهي.عاشقوحمارمحبلبغل

اللغة،لثميوخلبعضتابعةأنهارأىالتيالأوزةمعشهيد

عنهافأعرض،والغريبالنحوفيتناظرهأنوأرادت

وحماقتها.لسخفهاوزجرها

شهيدابنيقدموالزوائمعرضا،التوابعرسالةوتعد

يظهركمابمعصرهفيوالأدباءللأدبصورةخلالهمن

المكانةفيفيفحبفسهبممنهموالسخريةبانتقادهمبراعته

عمليردبذلكفالرسالة.معاصريهبينينلهالمالتىالأدبية
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انتقصحين،ونبوغهعبقريتهعنشهيدابن!ينا!

ذاتهإرضاءالرسالةفهدف.مكانتهمنوحسادهخصومه

الخصوممنبالنيلوبلاغتهبراعتهإظهارثم،المتفوقة

منأداةالشرسةالمريرةالسخريةكانتلذلكوالأعداء،

الشعرفيالنقديةآراءهالرسالةتضمنتثم.أدواتهأقوى

معاصريه.عداوةاكتمسببسببهاالتيوالنثر،

المعلمينعملمنلي!رأجيانأأنلديهنقديمعياروأهم

النحودراسةبهلاتقوماشحمنمننفسوأنه،المؤديينأي

الإنسانخلق-":القرانعلم-"!الرحمن)اللغةغريبأو

نأالنقديةنظريتهوفحوى.4أ:الرحمى!البيانعلمه

والاكتسالى.الموهبةبينشاسعالبون

.الحيالمنحظهالقصصىأسلوبهسماتأهمومن

الوصفا!دقيقةااصورامنطائفةتحفهخلاققويفخياله

التحلي!منإطارفيوالأشكالالأخلاتبتصويرعنايةيم

نأدون،وكأنهالدقيقةبالأوصافاهتموقد.النفسي

منيكترفهولديهالسمعحاسةضعفعنيعوضيشعر،

والمسموعة.المتحركةالصور

أسلوبه،أدواتمنأداةالتشويقعنصركانكما

فضلا،القصصيأسسياقايقتضيهالذيالاستطرادبجانب

بروحالرسالةوتزخروالمباشر.الداخليالحوارظاهرتيعن

فىبارزةمكانةفيشهيدابنيضعبماوالإضحاكالفكاهة

والطرافة.السخريةدنيا

ومنالمرجحأنابنشهيدأستوحىموضوعالرساا!ة

دانتى،الإيطالىبهاتأثركما،والمعراجالإسراءبقصةمتأثرا

الأدبفيطويلبابوهذا.الإلهيةالكوميديارسالتهفي

الغفرانرسالةالمشرقفيوالزوابعالتوابعويماثل.المقارن

الخيالفيمعايلتقيانفالكاتبان.المعريالعلاءلأبي

فىيختلفانولكنهما،والإضحاكوالسخريةوالاوصاف

،ملتزموسجعوإغرابتعقيدمنلاتخلوالمعريفلغة.اللغة

والصنعة،التكلفعنبعيدةطيعةسلسةشهيدابنولغة

مقاملكلففيها،ثالثةوتسترسلأخرىوتسجع،تارةتزاوج

للمشكلاتعرضهمافيالرسالتاناتفقتولئن.مقال

فقد،للمعاصرينالنقدوتوجيه،قصصيقالبفيالأديبة

عنالتوابعشفتحيثمؤلفيهما،عنالإعرابفياختلفتا

عالم.أديبعنالغفرانشمفتحينعلىفنانأديب

الإلهية.الكوميديابمالغفرانرسالةأيضا:انظر

علىيطلقاسم،البهاراتأحياناوتسمىافايل

ورائحةلاذعطعموللتوابل.المباتاتمنالمعدةالمتبلات

نكهتهابسببالتوابلبعضعلىالناسويقبل.نفاذة

الطهعامإلىيضيفونهاوهممذاقها.بسببالآخروالبعض

وتشتملخاصا.مذاقالإكسابهالعال!ا،أنحاءجميعفي

والقرنفلالطيبوجوزالفلفلعلىالشائعةالتوابل

والخردلالإفرنجيالفلفلإلىإضافةوغيرهاوالزنجبيل

والقرفة.

ا!شخدامها.سوىالتوابلبينمشتركشيءهناكليس

نباتاتأجزاءمختلفومنمختلفةمناطقمنتأتيفهي

منتأتىوالقرفة،البرعممنيأتىالقرنفلفمثلا،.التوابل

،النباتثمارمنيأتيانال!يبوجوزوالفلفلاللحاء،

البذور.منيأتيوالخردل،النباتجذرمنيأتىوالزنجبيل

ويستعمل،التوابلمنخليطمنيصنعمتبلوهووالكري

الهند.فيواسعنطاقعلى

التوابلوجزر.الحارةالمناطقفيالتوابلنباتاتتنمو

الكثيريفضل.التوابلجزرانظر:.للتواب!!مشهورمصدر

والسمسقالقصعينمثلالتوابلنباتاتزراعةاضاسامن

النباتاتيجففونثم،الخاصةحدائقهمافيوغيرهاوالزعتر

الشائعةالتوابلنباتاتبعضتنموبعد.فيمالامشخدامها

نوافذفيفخاريةأوانفىوضعتإذا،المنازلداخل

فتحعلىتساعدأنهاإلا،ضئيلةغذائيةقيمةللتوا.بل

فيالإفراطعدمينبغيولكن.الهضمولممهولةالشهية

التوابلكانت.بالجسمأحياناتضرقدلأنهااستخدامها

الناسمعرفةقبل،الأطعمةمذاقلتحسينقديماتستخدم

وتعليبها.الأطعمةتحميدبأساليب

مدناستمدتإذبمالتاريخفىمهمادوراالتوابلأدت

لتجارةمركزينلكونهماقوتهماوالبندقيةجنوةكحدينتى

برحلاتهمالأوائلوالروادكولمبوسقام.الشرقمعالتوأبل

لاكتشافمنهمسعياالمجهولةالبحارعبرالاستكشافية

.الشرقفيالتوابلجزرإلىبحريمماطريق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لطي!احور

لحردلا

لشمارا

الطرحون

لملفلا

الأرداؤوطىالفلفل

الأفرنجيالفلفل

الفليفلة

الزعتر

لزنجبيلا

الدعليةالفليفلة

القبار

القرفة

أحقرلملا

الطي!جوزقتمرة

القصع!!

السمسق

الشبث

الكركم

ويةالكرا

ل!صيا

برةلكرا

لهالا

نسونلياا

الزوأحفمننوعادخواتاراسحدية.سحليةالتواتارا،

بعيداوصغيرةقليلةجزرعلىتعيشالتيبالسحاليالشبيهة

آخرالتواتارالحمحليةوتعد.فقطنيوزيلنداساحلعن

التيالقديمةالزواحفمجموعةإلىتنتميالتيالأحياء

سنة.مليون002منأكثرقبلالأرضظهرعلىظهرت

ومخضر،رمادي،محرشفجلدذاتالتواتاراوسحلية
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صغيرةقليلةجزرعلىفقطالموجودةالزواحفمنالتواتاراسحلية

سم.06حواليإلىطولهاينمونيوزيلسدا.ساحلعنبعيدا

وتنمو.والذنبالظهرأسفلقشريعرفبهايوجدكما

الإناثتكونبينماسم6.عنطولهايزيدحتىالذكور

قليلا.أقصر

طيورتحفرهاجحورداخلنهاراالتواتاراسحليةتنام

،والبرمائياتالحشراتلصيدليلامنهاوتخرجغالبا،البحر

السحليةولهذه.الصغيرةوالسحاليوالطوروالقواقع

أذنابهاأنكمابعسهولةالفريسةبهاتمزقحادةأسنان

فإنهاالذنبإمساكالعدواستطاعفإذا،بسهولةتنفصل

جديد.ذنبلهاينموثموتهربذنبهاتطرح

51إلى8منالأنثىتحملالذكرمعالتزاوجوبعد

فيبيضهاتضعثم،العامتقاربلمدةجسمهاداخلبيضة

هناكولايوجد.الفقسقبلعاممنلأكثرينموحيثجحر

هذهمثلنموهيستغرقالأخرىالزواحفمنلأيبيض

الطويلة.المدة

يصلحتىولاتتزاوجبطيئا،التواتارالممحليةتنمو

طويلأالحيواناتهذهوتعي!عاما.02حوالىإلىعمرها

عاما.77إلىوصلقدعمراأطولهاأنويعرف

)قانودلذراعا،الرافعة؟لإستاتيكااانظر:.رنالثوا

الوضعية.بمالجاذبيةمركزادتوازن(،

عددفيالثباتبهيقصدمصطدحالطييعلأقوارن

والحيواناتالنباتاتمنالعديديعيشالواحد.النوعأفراد

العالم.منمحددةمناطقفىالحيةالكائناتمنوغيرها

والمستنقعاتالحقولمثل-المناطقهذهمنمنطقةكلففي

ويظلسكانيا.قطاعاأوعدداالواحدالنوعأفراديكون-

تقريباثابتاالسكانيةالقطاعاتهذهمنقطاعكلحجم

ويشيربها.المحيطةالمنطقةفيالسائدةالظروفتتغيرمالم

العددفىالثباتهذامثلإلىالأحياءعلمفيالمتخصصون

الطيعة.بتوازنالسكاني

الدوازنعلىالحفاظ

بالوسطوثيقاارتباطاالحيةالكائناتجميعترتبط

هذهالطيعةعناصرمنعنصرأيفيتغيروأيبها.المحيط

منلأيالسكانىالعددتناقصأوازديادالمثالسبيلعلى-

مناطقفىتأثيراتعنهينتج-النباتيةأوالحيوانيةالأنواع

هذهمثلتعيد،الأحوالمعظموفي.عديدةأخرى

توازنها.الطبيعةإلىالتأثيرات

الوسطينمنبيئينظامأييتكون.البيئيةالنظم

يتكونصماما،بمنطقةالمحيطينوالفيزيائيالأحيافي

الموجودةالحيةالكائناتجميعمنالاحيائيالوسط

والماءوالتربةالهواءعلىالفيزيائيالوسطويشتمل.بالمنطقة

والفيزيائيةالأحيائيةالأوساط!ذهجمئوتتداخل.والمناخ

منشبكةوتكونبينها،فيماالبيئيالوسطفيالموجودة

الكائناتنموفىتتحكمالتيالمعقدةالمتداخلةالعلاقات

أسلوبأودوروالحيواناتالنباتاتمننوعولكل.الحية

البيئي.الدورعليهيطلقالبيئيالنظامفيمميز

الأحيائيةالعواملمنبمجموعةحيكائنكلويرتبط

المثالسبيلفعلى.البيئيالوسطفيالموجودةوالفيزيائية

المحيطالفيزيائيالوسطمنوالماءالهواءإلىالأرانبتحتاج

مكوناتإلىأيضاتحتاجكما.وتشربتتنفسلكيبها

ومن.للحمايةالنباتىوالغطاء،للتغذيةالنباتاتمثلحيوية

الطيورعليهاتعيمقالأرانبأننجدأخرىناحية

(.اللحوماكلة)الحيواناتالمفترساتمنوغيرهاالجارحة

داخلياتتطفلمعينةطفيلياتهناكأنإلىبالإضافة

الأرانب.هذهعلىوخارجيا

الأرانبمنكلبينالناشئةالعلاقةتوضيحويمكن

التيالبيئيةالنظملأحدمثالبأخذالجارحةوالطوروالنباتات

دعنا.مجتمعةالثلاثةالحيةالكائناتهذهعلىتحتوي

سقوطومعدلالحرارةتكونمعينةسنةخلالأنهنفترض

حيث؟النباتاتلنمومثاليينالبيئيالنظامهذافيالأمطار

حاجةعلىيزيدبماالغذاءمصادرتوافرإلىذلكيؤدي

ويتوافر،جيدةتغذيةتتغذىمنهاالإناثأن.كماالأرانب

الغذاءلديهاالأرانبصغارأنكماالقعق،منجيدمهادلها

عدديزدادوبالتاليالبقاء،تقريباجميعهاوتستطعالكافي

أنهاكما،المنطقةهذهالأرانبتغزوالوقتوبمرور.الأرانب

والغطاء،الغذاءعلىللحصولبينهافيماالتنافسفيتستمر

فريسةويقع،حمايةدونضعيفامنهاالخاسرويصبح

للطورسهلاهدفايصبحأنهكما،والطفيلياتللأمراض

التناقص.فيالأرانبأعدادتأخذوبهذا.الجارحة

للأرانب،مماثلةبطريقةالجارحةالطوروتستجيب

زيادةولكنأعدادها.وتتزايدغذائها،مصادرتزدادحيث
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اصطيادها،يتمالتىالأرانبزيادةتعنيالجارحةالطور

فىوتستمرفأكثر،أكثرالأرانبأعدادتتقلصذلكوعلى

النظاميكفلهاالتيالاتزانمرحلةإلىتصلحتى،التناقص

البيئي.

لمجتمعتكفلالتيالعوأملبعضالمقالةهذهوتناقعق

عواملبأنعلما.البيئينظامهاداخلالتوازنالحيوانات

.النباتاتعددفيتتحكممماثلة

فىالتحكمفيأسامميادورأالتنافسيؤدي.التنافس

منمحددةكمياتلديهبيئينظامفكل.المجموعةعددنمو

وعلى.الحيةالكائناتمنعددلأيتلزموالغطاءالغذاء

بينهافيماتتنافسأنبدلاالمجموعةهذهأفرادفإنهذا

التنافمىمنأقلدرجةوهاكاحتياجاتها.علىللحصول

فىتتشابهالتىالختلفةالتجمعاتأفرادبينفيماتحدث

.والغطاءالغذاءمناحتياجاتها

منالكائناتعددتفاقمماإذاالغذاء.أجلمنالتنافس

العديدفإن،لهالمتوافرةالغذأءمصادرتفوقبدرجةالأفراد

إلىبعضهايهاجروقدجوعا.تموتالضعيفةالأفرادمن

بعضهاأنكماالبقاء،تستطعلابحيثأخرىبيئيةنظم

بالأمراضللإصابةنتيجةيموتقدالجوعيمهكهالذي

.المفترساتأيديعلىحتفهيلقىقدأو،والطفيليات

منللعديدالنباتيالغطاءيلزمالغطاء.أجلمناللنافس

العيشالارانبمنمحدودعدديستطعحيثالتجمعات

يمكنهاالتيالجارحةللطيوربالنسبةوكذلكما.منطقةفي

أعدادازدادتماوإذاأعشاشها.فيالمتاحةالمواقعشغل

بعضالتنافسأجبر،المنطقةفيكبيرةبدرجةالأرانجط

تصئأكثروهناكفقير.غطاءتحتالعيشعلىالأفرادا

والامراضالجارحةالطورجانبمنللمهاجمةعرضة

.الغذاءلنقصجوعاتموتقدأنهاكما،والطفيليات

ماإذافريستهامجتمعالمفترساتتساعد.المفترسات

ولفترات،نفسهالبيئيالنظامفيمتعايشئاالنوعينكلاكان

الفرائسأنواعتعتادالظروفهذهظلففي.طويلةزمنية

يقتلماعادةالمفترسفإنلذلكمفترساتها.يمالتعاملعلى

الفريسة،أفرادمجموعةمنالصالحةوغيرالأضعف!الأفراد

.جيدةحالةفيالفريسةمجتمعيبقىالطريقةوبهذه

بينعلاقةهاكتكودماعادة.أرنبعلىينقضعاديحوامصقر

وكدلكالاردياد.فيالصقورأعدادتأحدالأرالبمنكميرةأعداد

الصقور.

تتوافرفعندما.الحالةهذهفيوالأرنبالصقرأي،والفريسةلمفترس

أعدادفىالخفاضيصاحبهماعادةالأرانبعددفيالتناق!ه!فإن



928الكيميائىالتوازن

تماماتمحوبلتنقصأنيمكنها.والطفيلياتالأمراص

ظلتوالطفيلياتالأمراضمعظمولكنما.مجتمعا

والمأوىالغذاءتقدمالتيالأنواعتاريخطيلةموجودة

متأقلمةأصبجتالأنواعهذهفإنذلكوعلى.للطفيليات

الأمراضوتعد.والطفيلياتالأمراضهذهمعللعيش

عواملوجودفيالمهمةالتحكمعناصرمنوالطفيليات

يؤديوقدوالغطاء.الغذاءأجلمنالتنافسمثلأخرى

إلىملائمغيركطاءظلفيومعيشتها،الحيواناتجوع

.والطفيلياتالأمراضبسببموتها

القطاعاتبينفيماالتنافسيساعد.السلوك

ثلاثهوهناكعددها.حجمفيالتحكمإلىالحيوانية

بهذهالتجمععلىتؤثررئيسيةتنافسيةعوامل

الإجهاد.3-الهرميةالسيطرة2-الإقليمية-أ:الطريقة

الحيوانيةالتجمعاتبينفيمادورللإقليمية.الإقليمية

النظربغضلها،اللازمالحيزمنأدنىحدإلىتحتاجالتي

يستقرالأنواعهذهبينوفيماوغطاء.غذاءمنشوافرعما

ولا.المنطقةفىالحيواناتمنمامجموعةأوماحيوان

هذهفيتعيشأننفسهالنوعمنأخرىأفرادلأييسمح

التيالحيواناتعلىيقتصرماعادةالتناسلأنكما،المنطقة

للأفراداسملوكهذاويكفل،مخصصةمناطقلهاتتوافر

(محددةمناطقلهاالتيالتجهـ)الحيواناتمنقوةالأكثر

الإقليمية.أنو:ذرشها.تنتجوأنالغذاءعلىتحصلأن

الحيواناتبينوتحدث.الهرميةالسيطرة

أفرادهاتسيطرالحيواناتهذهتحمعاتففي،الاجتماعية

الحيواناتهذهتحصلوبذلكمنها.الضعيفةعلىالقوية

وتضطرالتكاثر.وأماكنالطعامأنواعأفضلعلىالسائدة

الشحيحةالفقيرةالأماكنفىالعي!شإلىالضعيفةأفرادها

ذريةأننجدكماالبقاء.بعضهايستطجعولاالغذاء،

هذاوعلىللبقاء.الفرصأفضلتمتلكالسائدةالحيوانات

منجيلكلإلىوصفاتهاالأقوىالحيواناتمميزاتتنتقل

.السيطرةأنظر:.الحيواناتمنالنوعهذاأجيال

الحيواناتمجتمعاتبينالضغوطتحدثالإجهاد.

وحادةعدوانيةالمجتمعاتهذهأفرادوتصبحالمتزاحمة

بعضتتكاثرولا.بينهافيماالشجارودائمةالطباع

الكثيرأنكما.ضعيفانسلاينتجمنهايتكاثروماالأفراد،

يأكلقدبعضهاإنبلصغارها،ترعىلاالأمهاتمن

بينبسرعةوالطفيلياتالأمراضوتنتشر.ذر!همنالصغار

التناقصإلىذلكيؤديحيث،المتزاحمةالحيواناتهذه

أعدادها.فيالشديد

التوازنإخلال

.العلاقاتفيالخطرةالتغيراتعنالإخلالهذاينتج

إما،كاملةتجمعاتعلىالتغيرأتهذهبعضتؤثروقد

عنالتغيراتهذهوتنتج.مذهلةبمعدلاتالنموأوبالإبادة

الكثيرولكن.والفيضاناتالحرائقمثل،طبيعيةكوارث

وتدخله.الإنسانعنينتجقدمنها

الأرضمنتتخذالتيالطيورأننجدالمثالسبيلفعلى

منذالتناقصفيأعدادهاأخذتأستراليافيلهاأعشاشا

أدخلعندماالميلاديالتالمئكلشرالقرنثمانينياتمنتصف

فتكاثرتالطيور.لهذهالبيئىالنظامإلىالأرانبالسكان

غذاءالطورتتخذهاالتيالنباتاتودمرتبسرعةالأرانب

إلىأيضاالثعالبالسكانأدخلذلكوبعدوغطاء.

الحدفيوساعدتالأرانبالثعالبافترستحيث،المنطقة

مؤديةالطورهاجمتأيضاالثعالبولكنأعدادها.من

أعدادها.فيالمطردالتناقصإلى

سليممجتمععاش،العشرينالقرنبدايةوفى

سهولفيالأيائلذكورمن4و...نحومنومستقر

بالولاياتأريزوناغربيشمالفيالمرتفعةالكايباب

لسمحأم709عامبدايةومع.الأمريكيةالمتحدة

المفترساتمنكبيرةاعدادوقتلباصطيادللصيادين

شماليوذئاب،عامةالأيائل،كالذئابلهذهالطبيعية

تزايدتلذلكونتيجةوالكوجر.،خاصةالصغيرةأمريكا

عامفىوصلت،كبيرةبأعدادالسهولهذهفيالأيائل

تستطعلمولكنها00،1؟...نحوإلىام249

منأكثرموتإلىأدىمما،الكافيالغذاءعلىالحصول

تناقصتوبذلك.التاليينالعامينخلالجوعانصفها

تكونوبذلكم،9391عام01!...نحوإلىأعدادها

نظامهافيمؤخراتوازنهااستعادتقدالحيواناتهذه

البيئي.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

راشيل،كارسونالحيوانالأسماك

النباتئرلطهااعلم،لميئةا

الفطريةالحياةحماية

إليهاالوصوليمكنتوازنحالةالكيميائىالتوازن

توضيحويمكنظاهريا.الكيميائيةالتفاعلاتتوقفعند

كيميائيةمعادلاتكتابةطريقعنعادةالتفاعلاتهذه

النيتروجينغازيتفاعل،المثالسبيلفعلى.مزدوجةبسهام

)النشادر(الأمونياكازليكونا2+الهيدروجينغازمع2*

التالي:المثالفىمبينهوكما3+ل!

لا22+3+=3+*2

يمكنمتغيرةغير3+لموثم!2ول!2كمياتكانتفإذا

ويحدث،كيميائيتوازنحالةفيالتفاعلبأنالقول

الاتزانحالةسرئكلندبشكلوالعكسيالأماميالتفاعلان

الحرارةدرجةمنكلويؤثر.تتساوىسرعتهماولكن



الجسمفيالكيميائيالتوازن092

خليطفيكيميائيمركبلكلالمئويةالسسبةفيوالضغط

.متوازن

منالكثيرفيالدقيقةالكيمائيةالتوازناتوتتحكم

الدمفيالأكسجينامتصاصمثلالمه!ةالحياتيةالعمليات

منه.وتمريره

إلىيتيراصطلاحالجسمفيالكيميافيالتوازن

الأحوالمنمجموعةعلىيبقيانعلىالحيالكائنقدرة

الأحوالأننجدالمثالسبيلوعلى.الجسمفيالمستقرة

وتركي!الدموضغطالجسمحرارةدرجةمثل،الداخلية

بعض.إزاءبعضهامستقرةتبقىأنيج!،الجسمسوائل

المرضإلىالداخليةالأحوالهذهفيالتغيريؤديأنويمكن

.الوفاةأو

يجب()الاستتبابال!جميائيالتوازنبهذاوللاحتفاظ

بإحداثالحارجية،بيئتهمعالحىالكائنيتفاعلأن

إثارةالاتزانتجان!رانعكاساتوتتولى.داخليةتكيفات

جسميتعرضعندمامايحدثذلكومثال.التكيفاتهذه

الحرارةمعالجسميتكيفلمفإذا.شديدةلحرارةالإنسان

بمعدلالخلاياتموتأنإلىجداترتفعحرارتهدرجةفإن

انعكالحماتفإن،ذلكومع.الدماغيةالخلاياولا!ميماكبير،

حرارةدرجةمعدلعلىالإبقاءفىتساعدالاتزانتجانس

تشعرالجلد،الشمسأشعةتلفحوعندما.الداخليةالجسم

،الدماغإلىبرسالةوتبعثالحرارةبهذهالعصبيةالأطراف

الأوعيةاتساعإلىتؤديعصبيةنبضاتبدورهيرسلالذي

إلىالجلد،في،الدمتدفة!ازديادفيؤديالجلد،فيالدموية

يأمركذأكالجلد.سطحمنالحرارةفقدانمنمزيد

يرط!العرقتبخرلأنإفرازها،بزيادةالعرقيةالغددالدماغ

تحعل،سلوكيةاستجاباتأيضاالدماغويثيرالجلد.

مكانعنوالبحثالبدنيالمجهودخفضفيراغباالإنسان

الدافع.:أيضا.ان!ر

والتوافيق.التباديلانظر:.التوا!يق

لأنهما،الملتصقالتوأمكذلكيسىالسياميالتوأم

يلتصقالغابىوفيجسديهما.بينمانقطةعنديلتصقان

وأالبطنأوالصدرأوالوركمفصلفيالتوأمهذامثل

عضوفيكذلكبعضهماويشترك.الرأسأوالأرداف

متطابقتوأمالسياميالتوأمإنالكبد.أوالقلبمثلداخلى

التوأمويحدث.الجينىالتكويننفسلديهماأنبمعنىتماما

تممابلغوقدمولود.000.05كلفيمرةالسيامي

ومع،حالة005عددالعالممستوىعلىعنهالإعلان

أكثر.حال!تحدوثيحتملذلك

الضلعي.القف!ك!عندالتصاقاسياميتوأمألتهركاساوانثيتشانج

سيامليالأخوالىولدوقدإليهما،السيامىالتوأمتسميةرترحع

.أم874فيوتو!ياأم811فيحايى()تايلالد

مخصبةواحدةبيضةمننشأالسياميالتوأمأديعتقد

سببالأطباءيعرفولاتماما.الانشطارفيخليتهافشلت

السيامي.التوأمانقسامفيالاكتمالعدم

توأماتحملالمرأةكانتماإذايقررواأنللأطباءيمكن

الصوتيةفوقوالأشعة،السينيةالأشعةبوساطةسياميا

.الأخرىالتشخيصوطرقاكتردد(عاليةالصوتية)الموجات

عنالطيعيةالولادةتحدثأنيمكنالحالاتبعضفير

يجريالحالاتمعظمففيذلكومع.المهبليةالولادةطريق

السيامي.أصوأمالإخراجقيصريةعمليةأ!بيبا

عمليةالسياميالتوأملفصلتجرىالتيوالجراحة

بوساطةالعمليةإجراءقبلحالةكلتقييمويجب.معقدة

وفاةإلىالجراحةتؤديالغالبوفي.المتخصصينمنفريق

كليهما.أوالتوأم!تأحد

وهما-وتشانجإنجإلىالسياميمصطلإلتوأمويرحع

فيعرضااللذين-(الحالية)تايلاندممياممنملتصقتوأم

القرنأوائلفيعالميامشهورينوأصبحاالمتنقلةالمعارض

التامئكل!ر.

اقوائم.ولادة:أيضاانظر

وبولكس.ستركا:نظرا.نماألتوا

السيامي؟التوأمانظر:.المتطابقانالتوأمان

(.التوائمول!دة)أ!اعالتوائمولادة،الوراثة

ا!طصبفيتواموتوصر!خ.يرر،!اصص

مجموعةتتألف.الهادئالمحيطجزرانظر:.الهادئ



الجزرمنوحلقاتصخريةجزيرة75منتواموتو

ذاتالمياهعبركمأو006مسافةإلىالجزرتمتد.المرجانية

نحوالجزرهذهتغطى.الخطيرةالغائرةالمرجانيةالصخور

يعيمق.نسمة11).00حواليسكانهاوعدد2،كم775

الهندجوزولباللؤلؤويعدالجزرهذهعلىالبولينيزيون

الرئيسية.الدخلمصادرالمجفف

كويروسديفرنانديزبيدروالبرتغاليالمكتشفيعد

تلكيرىأوروبيأول-أسبانيالصالحيعملكانالذي-

.م6061عامذلكوكانالجزر،

ام881عامحتىالأهاليمنملكالجزرهذهحكم

الفرنسيةبولينيزيامنجزءالانوهىفرنعسا.ضمتهاعندما

فيفرنسابدأتالبحار(وراءمافىفرنسية)منطقة

تواموتومجموعةفيالمرجانيةمورورواجزيرةالمعتخدام

.أم69ءعامالنوويةللقنبلةاختبارمنطقةلتكون

توانكو.الرحمنعبدأنظر:.الرحمنعبدتوائكو،

وتكون،القويةالأوراقأديافمنمجدولحبلالئواين

المكسيكي.والسيزالالعاديالسيزالنباتأوراقمنعادة

مانيلا.قنبعلىللحصولالأبقمعالحبالخلطويتم

خصلاتشمكلعلىالأليافبسحبصئالتوأينويتم

ويعد.المجدولةالحبالعلىللحصولوغزلهاتمشيطهايتم

الخيط.منوأسمكالحبلمنأرفعالتواينمننوعاالسلك

.السيزالمانيلا،قنبان!:

الموسيقيةالالاتمنلعددعاماسمالتوبااللأ.التوبا،

وفيهاالنحاسيةالالاتأكبرهيالتوباآلات.النحاسية

فيالجهيرالصوتتؤديبالتالىوهىالأخفضالنغمدرجة

فيالشفاهبهزالتوباآلةالموسيقاريعزف.النحاسيالقسم

ويغيرالقمعأوالكأسيشبهالذي(الفم)موضعمنفخها

علىالأصابعوتوضع،الشفاهشدبتغييرالنغماتالموسيقار

وتمسكالمهتز.الهواءامتدادطوللتغييرالالةصمامات

آلةتمسكبينماأفقيوضعفيالأخرىالنحاسيةالالات

رأسيا.التوبا

،الأولالجهيروهوالتوبالالةمعروفنوعهناك

المصنععلىاعتماداالصادحةالتوباأوالبوقأيفماويسمى

الالة.أنبوبوقطر

الأولالجهيرآلةفىصماماتأربعةأوثلاثةوتوجد

والفرقالكونشيرتوموسيقىفرقفيبكثرةوتستخدم

الأوركعسترافيالعموديةالتوباتظهركماالسيارة

.صماماتخمسةإلىثلاثةمنبهاويوجدالسيمفونية

حولالثلاثةالصماماتذأتالسوسافونآلةتلتف

منوهيتدريجيا،يتسعكبيرجرسوفيهاالموسيقار،جسم
192ةسور،بةلتوا

البوقيةوالتوبا.السيارةالفرقفياستخداماالتوباآلاتأكثر

سلاحفيأيضامعروفةالثلاثةالصماماتذاتللمارشات

النحاسية.المجموعةفيآلةأحدثوتعد.والأبواقالطبول

،والسديكونالأدومنيوممنيتكوننفيسحجررالتوب

اللونمنها،مختلفةوألوأنه.الفلورينوغازوالأكسجين

والبنيوالأصفر،،الغامقالبرتقالياللونإلىالمائلالذهبي

مختلفةودرجاتوالأحمر،،والوردي،الصفرةإلىالمائل

،اللونعديمأحياناالحجرهذاويظهر.الأزرقاللونمن

،المجوهراتأوالحلىبينالنفيسةكالجوهرةالتوبازويتخذ

.ثمانإلىالمعادنجدولفيالتوبازصلابةدرجةوتصل

يستطيعلاأنهإلا)المرو(الكوارتزيخدشالتوبازأنومع

.اللألماسسوىالصلابةفييفوقهلاالذي،الياقوتخدلق

.الياقوت؟الصلابةانظر:

اللونإلىالمائلالذهبيبلونهيتيمزالذيالتوبازويعتبر

أنواعأثمنالإمبراطوريبالتوبازوالمعروفالبرتقالي

عديمالتوباز،وفرةوأكثرهاالتوباز،أنواعوأرخصالتوباز.

لونتغميقفيالتحكمويمكن.الباهتوالأزرق،اللون

للحرارةتعريضهمنها،مختلفةتقنياتطريقعنالتوباز

بعضتحويليمكن:المثالسبيلفعلى.للإشعاعوالتعريض

تعريضهطريقعنالوردياللونإلىالبنىالتوبازأنواع

لونإلىالباهتالأزرقالتوبازحجروتحويل.للحرارة

معا.والإشعاعللحرارةتعريضهطريقعنيتمغامقأزرق

مناطقمنكبيرعددفيالتوبازعلىالعثورويمكن

ونيجيرياوناميبياوروسياالبرازيلفيوخاصة،العالم

التوبازأنواعأفضلوينتجوأمشراليا،والباكستان

البلوريالتوبازبعضوجدوقدالبرازيلفيالإمبراطوري

امتلاكويعد.الكيلوجراماتمئاتزنتهبلغتالذي

يجاهرالتيالمفاخرمنوالكبيرةالجميلةالتوبازيةالأحجار

المتاحف.منالعديدبها

ويتمللتوباز.بديلا-أحيانا-والبنيالأصفرالمروويباع

الأرجوانيالجمشتحجرتعريفك!طريقعنالمروإنتاج

الأخضر.للزمردكتقليدالأزرقالتوبازيباعكما.للحرارة

نوفمبر.لشهررمزاالتوبازويتخذ

.الجوهرة:أيضانظرا

(؟ا!سمانوحكما!ممبافي)الغزوبيروان!:أمارو.توباك

.الأمريكيونالهنود

الكريمالقرآنسورمنالتوبةسورة.سورةالتويلأ،

آياتهاعدد.التاسعةالشريفالمصحففيترتيبها،المدنية

فيهالأنالتوبةتسميتهاجاءت.آيةومائةوعشرونتسع

المؤمنين.علىالتوبة
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بجانبتعنىالتيالمدنيةالسورمنالكريمةالسورةهذه

عثهمر،،اللهرسولعلىنزلماأواخرمنوهي،التشرر

نزلتسورةآخرأنعازبدنالبراءعنالبخاريروى

.براءةسورة

معاملةفيالإسلاميالتشريعببيانالسورةهذهاهتمت

عهودإلىعرضتحيث،الكتابوأهل،المشركين

اللهلبيتالمثركينححومنعتحدا،فوضعتالمشركين

يقربواف!؟نجسالمشركونإنماأمنواالذينأيهايا)الحرام

الولايةوقطعت.28:اضولةاهذا!عامهمبعدالحرامالمسجد

أط!بقاءقبولفىالأساسووضعت،المسلمينوبينبينهم

كانوقدمعه!ا،التعاملوإباحة،العربيةالجزيرةفىالكتاب

بينهكان!صما،ومواثيقعهودوالمشركينكل!س!،،النبيبين

نقضواالمشركينولكنأيضا،عهودالكتابأهلوبين

المسلمين،حربعلىمراتعدةمإليهودوتآمرواالعهود

وبنو،قريظةوبنوالنضيربنواليهود:طوائف!وخانت

عهودهمونقضوالمجهور،اللهرسولعليهماعاهدوا،قينقاع

العهودتلكبإلغاءالكريمةالسورةفنزلت،ومراتمرات

لاالناكثينلأن،وبصيرةوضوحعلىإليهمونبذها

منبراءة!.الفرصةلهمسنحتكلماالخيانةعنيتورعون

ت!ا.أ:التوبة!المشركينمنعاهدتمالذينإلىورسولهالله

الآخرباليومولاباللهيؤمنونلاالذينقاتلوا)بقتالهمالأمر

منالحىدلنيدينونولاورسولهاللهحرممايحرمونولا

وهملدعنالجزيهيعطواحتىالكتابأوتواالذين

.92!التوبة!صاغرون

وتحدثتالمسلم!ت،نفسياتلشرحالسورةتعرضتثم

الرسولدعاهمحينوالمثبطين،والمتخلفينمنهمالمتثاقلينعن

عنالغطاءالسورةوكشفت،تبوكغزوةفيالروملغزوك!!د

والمسلمين،الإسلامعلىداه!اخطراباعتبارهم،المنافقينفتن

وتخديلهمفتنتهموألوان،نفاقهمأساليبوفضحت

إلادخيلةولاهتكته،إلاسترالهمتدعلمحتى.للمؤمنين

تكادوالإيضاحالكشفهذابعدوتركتهمكشفتها،

معظمعنهمالحديثاستغرقوقد.المؤمنينأيديتلمسهم

والمائةالعاشسرةالايةحتىوالأربع!تالثانيةالايةمنالسورة

ابنحذيفةعنروي.الفاضحةالصحابةبعضسماهاولهذا

سورةهيوإنما،التوبةسورةتسمونهاإنكمقالأنهاليمان

وهذا،منهنالتإلاالمنافقينمنأحداتركتماواللهالعذاب

تفسيراتوهناكفيها،البسملةوجودعدمفيالسرهو

تناولفىالسورةهذهأفاضتوقد.ذلكغيركثيرةأخرى

وهمالا،المسلمينصفوفبينالمندسينالأعداءهؤلاء

المشركينمنخطراأشدهمالذينالمنافقون

)ترتيبالكريمالقرآن،سورة،الفاتحةأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسورهالقرآنآيات

الشماليالساحلعلىبحريمصيفثويرموري

ميناءوهيبأسكتلندأ.ستراث!صلايد،منطقةفي،موللجزيرة

بالجليونطويلاتوبرموريارتبطتلقد.السمكلصيد

قاعها.فيالغارقالأسباني

الثماروهذه.لينةحلوةثمارذاتزينةشجرةالتوت

الكرزوتشبه،أرجوانيةأوحمراءأوبيضاءألوانذات

ثمارصغيرة،بهعنقود!نواحدةكلتتكونقليلا.الأسود

تتجفالطيوربداخلها.واحدةبذرةعلىثمرةكلتحتوي

أنواعبعضتزرعبذورها.وتنثروتأكلهاالثمارهذهعلى

الأسودوالتوتالأبيضالتوتخاصةالتوتشجر

زهوروتتدلى.تحفظأوطازجةوتؤكللقط!انتيلتمارها

الخضرةإلىضارباأبيضلونهاوي!ضنالعخاقيدمنأضوتا

الرياخ.طريقعنوتلقح

النباتاتأهممنالصينفيالأبيضالتوتضعجرةتعد

فتنموالقز(.دودة)يرقاتالقزدودةبأوراقهاتتغذىالتي

القز.دودةشرنقةخيوطمنالحريرويصنععليها.

الأسود.التوتأشجارمنتؤكلالتيالثمارأشضملتأتي

منذيزرعحيثأسياغرليإلىالأسودالتوتترحإصول"

وعادة.الأفرعقطعبعدبسهولةي!موأدويمكن.السنينآلاف

تستخدم.للزينةشجرةباعتبارهاالتوتشجرةتزرعما

الزخرفة.وأعمالالأثاثصناعةفيالأسودالتوتأخشال!

والنبيذ.المحفوظةالأغذيةلصناعةأحياناالثماروتستخدم

تنموالسواد.إلىالمائلةالقرمزيةالثمارتحملالأسودالتوتشجرة

طازجة.تمارهاتؤكلحيثأوروبا،أحاءحميعفيالشحرةهده



أمريكاشرقيفىالأحمرالتوتشجرةتوجد

زينة.شجرةبمثابةعادةوتزرع.الشمالية

.الشجرةالحريربمأيضاانظر

بيضية،أومستديرةحمضيةحمراءثمرةاليريالثوت

فيالبريالتوتويستخدم.الخضرةدائمةكرمةفيتنمو

الولاياتفيتقليديطعاموهو،التوتحساءعمل

الروميالديكمعأيضاالتوتحساءتناولويتم،المتحدة

غنيةالبريالتوتوثمار.النصارىعندالميلادعيدفي

منكثيراعتادعشرالتاسعالقرنوخلال.جبفيتامين

التوتثمارتناولالطويلةالبحريةرحلاتهمأثناءالبحارة

نقصيسببهمرضوهو،الإسقربوطمنلوقايتهمالبري

.!فيتامين

دائمةشمجيراتشكلعلىالبريالتوتأشجاروتنمو

بأوراقهاوتتميز،الأرضعلىفروعهاتتدلى،الخضرة

بالسلك.شبيهةسيقانعلىالمحمولةالدقيقةالبيضية

وتوجد،البريالتوتأشجارمنقليلةأنواعوهناك

ذاتالتوتوشجرة،الشماليالكرةنصففيكلها

بينتنموالتيالشماليةالأنواعمنهيالصغيرةالثمار

أماناصعقرنفلىالزهرولون.المستنقعاتفيالطحالب

شمجرةوتنمو.منقطةماتكونوغالبا،قانيةفحمراءالثمار

طبيعيبشكلالحجمالكبيرةالثمارذاتالأمريكيةالتوت

تزرعكما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتشرقيشمالفي

شجرةوتوجد.العضويةبمادتهاالغنيةالرمليةالتربةفي

.المتحدةالولاياتبجنوبيالجبليةالمناطقفيالجنوبيةالتوت

وتتميز.الشماليالكرةنص!منالباردةالمناطقفىيسموالبريالتوت

.حبفيتامينغنيةوهي،الحامضبطعمهاالتوتثمار

392العليقتوت

مننوعالبويرنتوت

حامضالأسود،التوتثمر

وذ،العصارةكثير،المذأق

السوادإلىيميلأحمر،لون

علىالثمارهذهتنموتقريبا.

وتتألفمنتشر،متسلقنبات

مكونعنقودمنثمرةكل

البويزنتوتتدعىالصغربالغةثمارمن

.النواةمفردةالثميرات

طازجا.أكلهويمكنمميزةونكهةأغبرغلافالبويزنلتوت

وأالمربىأوالفطائرصنعفىاستخدامهكذلكويم!ش

(.)الجيلىالهلام

الأنواعمثلالندىتوتاسمالبويزنتوتعلىيطلق

بعكس.المتسلقالأسودالتوتنباتاتلفواكهالأخرى

شمجيراتعلىتنموالتيالأخرىالأسودالتوتأنواع

طرية.عليقأغصانفيتنموالندىتوتثمارفإن،قائمة

العليق.ان!:

،معتدلمناخفيأفضلبشكلالبويزنتوتينمو

فيموسمكلمحصولينوتنتج،بكثرةالنباتاتهذهوتنمو

بطمرجديدةنباتاتزارعوهاويغرسدفئا.المناطقأكثر

فإنهاالنباتاتتنمووعندما.السيقانأوالجذورمنأجزاء

السيقانتنموثم،سلكيةإطاراتأوأعواد،إلىتربط

هيعامينعمرهايبلغالتيالسيقانأنإلاسنويا،الجديدة

هذهإزالةتتمالثمارقطفوبعد.فقطالثمارتحملالتي

الجديد.النموأمامالمجاللإفساح،السيقان

.الندىتوتالأسودبمالعليقأيضا:انظر

7،ء-هصصير

صغيرةحباتينتجشوكيلشجصالعليققوت

الفاكهةحباتوتسمى.اللذيذةالفاكهةمنمستديرة

خلايامنالفاكهةحباتوتتكون.اللبيةالثمرةنفسها

الرفيعةالجزرةتشبهالنواةممردةالثميراتتسمىعنقودية

وتنموماحدإلىوممتلئةصلبةوالثميرةبعيد.حدإلى

كرسىأوقرصباسميعرفماأوالثمرةلبحول

كشوتتحاريايسوقالذيالعليقتوتومعظم.الزهرة

وأأر!افيلىنذووبعضهأصفرلونهالأورو!يالعليق

طازجةالعليقتوتثمراتوتؤكلأصفر.أوأبيض

ألمجمدالعليقوتوت.جيلاتينأومربىهيئةعلىأومصنعة

أوراقيستخدمونالناسبعضأيضا.الامستعمالشائع

.كالشايأحياناالعليقتوت

السوفييتىالاتحادفىالعليقتوتشجرةزراعةتكثر

المرتبةفىبولنداوتأتيبمالعالمفىدولةأيأكثرمن)ممابقا(

منتزرعالعليقتوتمنأنواعوهناك،الإنتاجفيالتانية
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تمرةوكل،كيةضعوشحيراتعرتممولذيذةفاكهةالعليقتوت

تصرمعظ!او،الواةمفردةثميرةتسمىعحقوديةحلايامنتتكولى

أرحوا!.أزأمودسعصهأدإلاأحمر،لولهاضرتا

اعندياالأصفرالهملاياعليقتوتمثلثمارهاأجل

الياباني.النبيذعليقوتوت

لوعزراعةأحليقاتوتمزارعولدأ.العليقتوتزراعة

انتيالفسائلأوالشتلاتطرية!عنشعجيراتهمنأحمر

سواءوالفسائ!!.أصقوياالسليماأضباتامنعليهايحصلون

الناشئةالعرضيةانبراعممنتنمومسيقاناأمأغصاناأكانت

منبعنايةالفسائلتلكوتؤخذ.النباتاتحذوربعضعلى

فيخالمكانفىغرسهاويعادالنمو،موسمأثناءالنبات

لعدغرسهاإعادةبعد-الفساثلتلكوتنتجالربئ.فص!!

والثمارالزهورأماوالفروعالساق-لزراعتهاالاولالموسم

التالي.العامفيتنموفإنها

العليقتوتمنجديدانوعاالزراعاستحدثكما

فيوغرسهالنباترأسبثنيوذلك،والأرحوانيالأسود

هدهمنويؤخذالتربةشيجذورالفروعلهذهفتنموالتربة

فيالسابقةأ!يقةباعرسهاويعادشتلاتأوفسائلالجذور

بعدالثانيالموسمافيإلاأعباتايثمرولا.التاليالمولممم

.الغرسإعادة

مستوأرلبنلمدةالعليقتوتشعجيراتمعظموتثمر

ومن،وجافةعميقةخصبةتربةفيتزرعوهي،سعنوات

فيالثماربدأتإذاخاصةبالريالنباتموالاةالأفضل

هيئةعلىغالباالعليقتوتشجيراتوتزرع.النضج

.صفوف

بالزنكمغطىأيمجلفنبسلكالنباتتقويةويمكن

،م2ارتفاعإلىالنجاتمنالسميكةالأجزاءفييربط

عنالنظربغضوذلك.سم35طولهلجانبهوتدفيويثبت

المزرو!أ.النباتنوع

يهاجم.الشجيراتتصيبوالأمرافالتيالافات

والبكتيريةالفويةوالأمراضالضارةالحشراتمنالعديد

التىاليرقةمثلالضارةوالحشرات.العليقتوتشجيرات

كما.للنباتالفيروساتوتنقلالجديدةبالبراعمتتغذى

صالحةغيروتحعلهاالثمرةداخلىالعليهتتوتيرقاتتدخل

للأك!ط.

الرماديالعفنمننوعافتسببالفطريةالأمراضأما

.الأوراقعلىبيضاءبقعاتحدث،كماوجلفهالساقيلماء

.للأوراقوتهتكابقعافتحدتالفيروسيةأ،مراضر1أما

سنةنحومنمصرفراعنةأحداصنصكدح!ت

لعهدهيكنولم.م.أق933سمةمماتهوحتى.مأق347

الحديثالعصرفيآمونعنخبتوتالاهتمامأنإلا،أهمية

الاثارعالممقبرتهاكتشفعندما،أم229عامبدأ

منذفتحتقدالمقبرةتكنلمكارتر.هواردالبريطاني

كنوز.منبداخلهامابمعظممحتفظةوظلت،قديمةأزمان

دوناكتشافهايتمقديممصريلملكأ!حيدةاالمقبرةوهي

هوارد.كارتر،انظر:تقريبا.لمصرأن

تقريبا،التاسعةسنعندملكاآمونعنختوتأصب!!

أختلفوقد.ايوزيرهمنأحودامنأممثيراوجدواحله

يعتقدإذعئآمونتوتأقرباءبشأنأسدارسولىاأسلماءا

فى،أخناتونالملكابنةزوخكانآمونعنختوتأنبعضهم

أمنحوتبوحفيداخناتونابنحطنأنهآخربعضيعتقدحين

وأخناتونعئآمونتوتإنأخرىفئةتقولبينما،الثالث

توتهوآمونعنخلتوتالأصليالاسمكان.أخوينكانا

.اتونحياةأوالحيةآتونصورةومعاهآتونعنخ

حدعلىالأوحدمصرإلهآتونالإلهأخناتونجعللقد

الآلهةكبيرعبادةعنالكفالمصريينم!يريدوكانزعمهم

منكثيراأنإلا.التقليديةالالهةمنوغيرهالشمحه!أ،إآمود

اتخذقدعئآتونتوتفإنوهكذا.آتونرفضواالمصريين

تشويجهمنسنواتأربعلعدآمونعنختوتاسمالنفسه

.أخناتونانظر:.السابقةديانتهالمصروا!شرجعملكا،

81وعمرهماتقدآمونعنختوتأنالمؤرخونويعتقد

خلفوقد.وفاتهسببمنمتأكدينغيرولكنهمتقريباعاما

فيعئآمونلتوتجنازةوأقامملكا،امونعنختوتآي

خلفث!ا.طيبةمدينةفيرئيسيمدفنوهوالملوكوادي

وصارآيالملك-بارزاعسكرياقائداكانالذي-حورمحب

النصبكلبعده!نوخلفاؤههودمروقدلمصر.ملكا

وألهتكريماشميدتالتيآمونعنختوتبناهاالتيالتذكارية

مصر.آلهةكبيرآتونيكونانقبلواممنآخرينلأشخاص

عنختوتعنمعروفاكانالقليلفإنالأفعالهذهوبسب!

كارتر.حققهالذيالاكتشافظهورحتىامون
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الموحوداتأروعوتشمل.أم!22عامالشابالملكمقرةداخلعليهاعنرآمونعنختوتكنوز

ن!صغيرازورقا-الذهبمنموتقناع-للشمستكريماقلادة-اسثكرسياليسار(إلىالي!لى)من

.قاعدةلوقالمرمر

عشرلمدةآمونعنختوتمقبرةعنينقبكارترظل

توارىالمقبرةمدخلأنحقيقةإلىأخيراوتوصل.سنين

السادسرممسيسمقبرةمدخلعندالحفرأنقاضبسبب

أرلغمنالمكونةآمونعنختوتمقبرةأحتوتوقدالمجاورة

أشياءذلكفيبما،قطعةآلافخمسةمنأكثرعلىغرف

منرائعقناغوجدكما.بالذهبومحلاةالنحتجميلة

وكتفيها.الملكيةالمومياءوجهيغطيالذهب

وعروشصناديقاكتشافهاتمالتيالأشياءبينومن

وقلاداتوملابسالكتانمنوأغطيةومناديلوأسرة

،وسهام،أقواسوكذلك،وأقراطوخواتموأساور

،النعامريشمنومراوح،ودروعوخناجر،،وسيوف

آلهةمنوللعديدعئآمونلتوتوتماثيلوأبواق

السفن،منونماذج،حيواناتومجسمات،المصريين

ثمينة.زيوتعلىتحتويوجراراللعبمنومجموعة

الموتبعدحياةبوجوديؤمنونالمصريينقدماءوكان

نفائسهممعهميدفنونكانواولهذا،الاخرةالحياةتسمى

.الآخرةالحياةفيمنهاالاستفادةبغرضالعمليةوأشياءهم

امونمقبرةفيعليهاالعثورتمالتيالأشياءومعظم

.بالقاهرةالمصريالمتحففىالانمعروضة

إفادة-المقبرةفىوجدتالتيالأشياءأكثرمنولعل

مروحةمقبضفيعليهاعثرالتيالمفكرةتلك-بالمعلومات

كانالشابالملكأنإلىالمفكرةأشارتحيث.الملك

مدينةمنبالقربتقعالتيهليوبولسفيللقنصيذهب

قدالنبيذجرارإلىالملصقةالرقاعأنكما.الحدشةالقاهرة

وقد.آمونعنختوتحكمفترةزمنعنفكرةأعطت

الأعداءيصرعوهوللملكصورعلىالمفكرةاشتملت

تلكتكونأنفييرتابونالعلماءولكن.المعاركفيالغرباء

بالفعل.وقعتقدلأحداثتصويراالمناظر

مائلأرجوافيدونذاتصغيرةثماررلوبتوت

المتدلى.العليقنباتأنوأعأحدهيالثمرةوهذه،للحمرة

مجموعةمنلوجانتوتثمارمنواحدةكلتتكون

ومن.النواةمفردةالثميراتتسمىجداصغيرةثمار

العليقتوتمنطبيعياهجيئالوجانتوتيكونأنالمحتمل

(.العليقثمارأنواع)أحدالغربيالندىوتوتالأحمر

بالولاياتكاليفورنيافيمرةلاوللوجانتوتظهروقد

يزرعوهوعشر.التاسعالقرنأواخرفيالأمريكيةالمتحدة

ثميراتتسمىصغيرةثمارذاتعناقيدمنيتألصلوجانتوت

العليق.نباتأنواعأحدوهو.النواةمفردة



اللينجونتوت692

ولخلا!.الكبيرةثمارهعلىللحصولواسعنطاقعلى

منتصبة،شجيراتعلىتنموالتيالأخرىالعليقتوتأنواع

طويلةعليقشجيراتعلىالندىوتوتلوجانتوتينمو

العيق.انظر:.متدليةمرنةأغصانذات

لمذاقةنظرا،العادةفيطارحالوجانتوتولايؤكل

يستخدمأويجمد،أويعفبوإنما،درجةأقصىإلىاللاذع

والنبيذ.والعصيرالمربىصناعةفي

أنحاءفيوبخاصة،تحاريةبكمياتلوجانتوتيزرع

صورةأحسنفىالنباتهذاوينمو.الشماليةأمريكامن

فيو،أصرفاجيدة،خصبة،عميقةتربةفييزرععندما

ويحتاخ.مئويةدرجاتعشرعلىتزيدحرارةدرجات

يزدهر،أنأطنباتيمكنحتىمكثفرفيإلىوجطنتوت

سليما.نمواتنموأنوسوقهولثماره

منأحزاءدفنطرلقعنلوحانتوتالمزارعونينتج

،النبآتنمووأثناء.التربةمنأكوامفيالجذورأوالسيقان

يقومالثمار،قطف.وبعدسلكيةهياكلأوبأوتاديربط

أسسيقانالنموالمكادلتوفيرالقديمةالسيقانبإزالةالمزارعون

سنويبشك!!ثمارهطرحفىالمباتويستمر.الجديدة

عاما.21يبلكمرهحتى

.الندىتوت،العليقتوتايضا:ان!

اكبري،ادتوتأنواعمنصغيرةثمارالليئجونتوت

الشمالي،الكرةنصفمنالشماليةالأجزاءبراريفيينمو

وتوتالمستنقعتوت:مثلأخرىكثيرةبأسماءويعرف

واللنجنبريواللنبريواللينجونالثعلبوتوتالبقرة

الحجل.وتوتالمخوروتوتالجبالوتوت

طعمولها،اللونزاهيةحمراء،لامعةالنوعهذاوثمار

المربىفيلا!متعمالهاعادةتل!لذلك،حمضي

.البريالتوتإلىاللينجونتوتينتمى

بصفةالمعلبواللينجون،اللينجونمربىيشتهر.والتعلب

والاتحادكندامنوأجزاء،الإسكندينافيةالأقطارفيخاصة

.بقا()ساالسوفييتي

قصيرةشجيراتشكلعلىاللينجونتوتينمو

جانبهافيداكنةخضراء،لامعةأوراقوله،الخضرةدائمة

الخلفي.جانبهامنالداكنالأسودباللونومنقطةالأعلى

يزرعلاأنهإلا،المعتدلالمناخفيجيداالنباتهذاينمو

بكثافة.

علىتنموالشكلبيضيةصغيرةثمرةالئدىلوت

الأخرىالعليقلنباتاتخلافاالمتدليةالعليقنباتاتأعصان

الأغصانعلىتنموالتي

الندىتوتوينمو.القائمة

الطويلةالأغصانعلى

سطحعلىالمنتشرةالدقيقة

ذاتسوداءوهي،الأرض

أفتتأ.الحمرةمنظلال

منعنقودمنثمرةكلى

تدعىحداصغيرةثمرات

.النواةمفردةثميرات
الندىت-

لواوطازجاأشدىاتوتيؤك!ط

والمربى.الفطائرصنعفييستعمل

منأجزاءدفنبطريقةالندىتوتنباتالمزارعونينتج

وحينما،الترابمنصغيرةأكوامفيالجذورأوالسيقان

لضمانالأسلاكمندعاماتأوبأوتادتربطالنباتاتتنمو

تنتجبها.الاعتناءسهولةللزراعولتؤمننموها،تطور

تنبتلاالسيقانأنغير،عامكلجديدةمحيقاناالنباتات

عامين.بعدإلاالثمار

توتبمالبويزنتوتالأسودبمالعليق:أيضاانظر

.لوجان

شكلايتخذالسائلسطحتجعلقوةالسطحياللوثر

فمثلا.سطحهيغطيرقيقامطاطئاشريطاأنلوكمامعينا،

فيهوضعتإذاوالأمواسالإبريحملأنالماءلسطحيمكن

بحذر.

إلىالسوائلارتفاعفيأيضاالسطحيالتوترويتسبب

السائل.فيالأنبوبيغمسعندمارفيعأنبوبعبرأعلى

الخاصيةانظر:.الشعريةبالخاصيةالعمليةهذهوتسمى

الشعرية.

تتخذالسائلقطراتفإنالسطحيللتوترونتيجة

تسقطفمثلا.سعطئهـكنةمساحةأصغرلهكرويا،شكلا

السطحيالتوترويحدث.كراتشكلفيالمطرقطرات



تنجذبالمادةجزجاتتجع!!قوةوهي،التماسكنتيجة

بجزيئاتوتحيط.التماسكانظر:.بعضنحوبعضها

كلمنتجذبهاجزيئاتالسطحتحتالتيالسائل

السطحفوقتكونالتيالسائلجزيئاتأنإلآ،الاتجاهات

ويحدث.فقطبجانبهاالتيأوتحتهاالتيالجزجاتتجذبها

دائماشمداالأجنابوإلىأسفلإلىالجزيئاتانجذاب

السطحي.التوترعنهينتجللسطح

حركةءزعماحدأ.(-م1391)لرمولددثوتو،

الأساقفةورئيسإفريقياجنوبفيالمدنيةالحقوق

الفصلسياسةلإنهاءجهدبكلعمل.الأنجليكان

تحظركانتسياسةوهيالأبارتيدباسمالمعروفةالعنصري

ذلكفيبما،النشاطاتمعظمفيبالبيضالسوداختلاط

الاجنبيةبالدولتوتوأهاب.والسياسةوالإسكانالتعليم

التجاريةنشاطاتهممنيحدواأنالأعمالوبرجال

سياسةالحكومةتلغيحتىإفريقياجنوبمعوالاستثمارية

.العنصريالفصل

لحملتهللسلامنوبلبجائزةفاز،أم849عاموفي

عاموفي.العنصريالفصلضدقادهاالتيالسلمية

لأساقفةرئيساينتخبأسودرجلأصئأول،أم869

أصئفإنه،للأساقفةرئيساوبصفته.تاونكيبمدينة

إفريقياجنوبمنكلفيالأنجليكانيةالكنيسةيرأس

وليسوتو.وسوازيلاندوموزمبيقوناميبيا

فيتوتوولد

)جنوبكلاركسدروب

كاهناترسيمهوتمإفريقيا(،

.أم619عامأنجليكانيا

منالستينياتمنتصفوفي

درجاتنالالعشرينالقرن

كنجمناللاهوتفىعلمية

بدايةوفي.لندنكولئفي

توتوديزموندتوتوعملالسبعينيات

،ام759وفيمدرسا.

لبلدةأسقفاثمجوهانسبرجلمدينةالأنجليكانيأصئالعميد

.أم849عاملجوهانسبرجوأسقفا،أم769عامليسوتو

مثل،الأسماكأنواعمنلعددالعامالاسماوولىج

البحر-ذئبسمكويسمى.والتوتوجةألاسكاتوتوج

أحيانا.توتوجا-الأسودالبحرفىيوجدالذي

فىالمياهمجاريوفي،البركفيالاسكاتوتوجيعيم!

شديد،وهو.سم02حواليطولهويبلغوسيبريا.آلاسكا

لفترةالمتجمدالماءتحتيعيعقأنويمكن،التحملقوي

792التوجه

السوداء.الأسماكمنشائعلوعالتوتوج

فإنها،الداخليةالجسمخلاياتجمدتإذألكن.قصيرة

السمك.وينفقالخلاياتتلف

المحيطساحلعلىويعيعق،يؤكلسمكوالتوتوج

إلىكندافىبرنسوكنيومن-الشماليةلأمريكاالأطلسي

سم،06طولهويبلغ-المتحدةبالولاياتالجنوبيةكارولينا

كجم.5.4ويزن

علىعموماالأسودالبحرقاروسسمكويوجد

النوعولهذا.المتحدةللولاياتالأطلسيالمحيطساحل

منصغارهفمعظم.عاديةغيرحياةدورةالألممماكمن

لمسنواتخمسحواليالعمرمنتبلغوعندما،الإناث

البنية،قويالأسترالىوالتوتوجذكور.إلىتتحول

فيالأنهارمصابوفيالصخريةالشواطئعلىويعي!

الأسماكصائدوويستخدمأستراليا.وشرقجنوب

النباتيأكلالتوتوجلأنطعما،الخضراءالبحرحشاش

طيبالتوتوجولحمكجم5.4وزنهومتوسطفقط.

.المذاق

الخارجىالرداءكان،فضفاضرومانيثوبالدو!جه

نصفبشكلهواتسم.القديمةروماموأطنوارتداهالذي

الجسمحولتلفالتوجهثيابكانت.البيضيأوالدائري

رشيقة.طياتفيالقدمإلىبنزولهاويسمح

يسمىفضفاضقميصفوقتلبسكانتالعادةوفى

اعتادأسفلها.إلىأوالركبةإلىيصلكانالذيالتيونك

وفي.التوجهمعالحفتسمىعاليةأحذيةلبصرالرومان

بعدوفيما.التوجهيلبسونوالنساءالرجالكان،البداية

التوجه.منبدلأبمالاتسمىعباءةالنساءارتدت

التوجهمقاسمنالرومانيونغير،الأعواممرعلى

الرداءتشبه،قصيرةالبدائيةالتوجهكانتإلممدالها.وطريقه

بعدوفيما.عليهقامتقدكانتالذيالأترسكاني

تمكما.للحركةإعاقةوأكثروأثقلأكبرالتوجهأصبحت

وفيأكثر.لاحكامأماكنهافيلتثبيتهامتقنةطرقتطوير

الجسدبلفيسمحبشكلواسعةالتوجهأصبحتالنهاية

ثلاثا.أو،مرتين
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التوجه.لصناعةناعمةصوفيةأقمشةالرومانامشخدم

.مقصرةغيربيضاءتوجهيرتديالعاديالمواطنوكان

وأالرتبةتظهرالملونةالأقمشةأوالملونةالحوافكانت

يرتديعامةلوظيفةالمرشحكان،المثالسبيلعلىالمركز.

أما.كطنديداتوج!تسمى،مقصرةزاهيةبيضاءتوجه

توجهيرتدونف!!انواالقساوسةوبعضالعموميونالموظفون

تسمىالحكوميةالمهامفيأرجوانيةحوافذاتبيضاء

مماثلةتوجهيرتدونف!انواالأولادأمابراتكستا.توجه

المسماةأ!بيعية11أجيصاءاالتوجهيرتدواأنإلىتقليدية

أماعاما.17إلى41عمرعندالرجولةتوجةأوفيريلس

تسمىمزخرهشةأرجوانيةتوجهيرتدونفكانواالجنرالات

لالانتصاراتالاحتفالاتخلالبيكتا،أوبوبورياتوجه

72عاممنحكمالديأوكسطسعصرومن.العسكرية

يرتديالذيهوفقطالإمبراطوركانأم،4إلى..مق

الأرجوانية.التوجه

ية.العسرالحياةمن!ترأالمدنيةالحياةالتوجهوتمثل

الروماىأصسياسيواالخطيبكتب..مق04عاموفى

للتوجه.مجالاتفسحالأسلحةدع:باللاتينيةشيشرون

تمتهدضيقةبلادوهىإفريقيا.غربيفيصغيرقطرقودجو

هو)وعيمياخليجمنأرراخا!اإلىكم587حواليطوليا

كم46عرضهاويبلغللبر(الأطلعسيالمحيطمنلمسان

أ!ا.اتساعأقصىفيكم41وهالمحيطساحلعندفقط،

إنتاجهمولكنبالزراعةتوجوسكانمعظميعمل

فقطيكفيماالناسمنالعديديزرعإذ،ضعيف!الزراعي

مدنها.أكبروهي،لوميتوجووعاصمة.أسرهملقوت

الرسميوالاسم.نسمة000.366سكانهاعددويبلغ

وتعنى.الفرنسيةالرسميةواللغةتوجو،جمهوريةلتوجو

أكثروهيالإوي،لغةفيالبحر،خلفتوجو،كلمة

البلاد.فياستخدامااللغات

الجيشمنضباطأطاحأم679في.الحكمنظام

توجو،فيالمدنيةبالحكومةإياديماجناسينجبيالمقدمبقيادة

(.البرلمان)الوطنيةالجمعيةوحلوابالدمعتور،العملوعطلوا

تضمهحكومةوشكل،للدولةرئيساإياديماوأصبح

عاموأنشأ.المدنيينوبعض!الجيشضباطوبعضشعخصيا

السياسىالحزبوهو،التوجولىالشعبتجمعام969

عامعقدوطنيسياصيمؤتمروفيالوحيد.القانوني

عاموفي.انتقاليةوحكومةللوزراءرئيساتعيينتمأم199

انتخابوأعيدتعدديةانتخالاتأولإجراءتم،أم399

للبلاد.رئيساإياديما

يرأسمديرية12وإلىأقاليمخمسةإلىتوجوتنقسم

مدير.منهاكلا

موجزةحقائق

لومي.:عممةلعاا

الفرسية.:الرسميةاللغة

كم،87ءحعوب،-شمالمسا!ةأبعد2،كم785/56الملساحة:

كم.46الساحل!.541،عر!-شرق

الكثافة،،سسمة000.462.4:م6191السكادتقدير:السكان

الحضرفي./26والريمىممط74/:التوزيعاك!2،شحصا07

م2".أالسكانتقدير025،507.2أم81!إح!عاء

0005194.

الر،)الكاسالا(،المسيهوتأحساكاو،ا:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

،الذرة،السحيلوزيتل!أحدح!،ا،اصساميةااطرةا،اغصاا

.اصموسماتا:التعدين.أجماما

باللونوخطانالأح!رألوانتلاثة،ألقيةحطوطحمسة:العلم

اليسار،إلىالعلياالزاويةفيأحمرمربعشوقليصاءونجمةالاصفرا

والأبيضالإيماد،إلىوالأصفر،والاملاشراعةإلىالأح!ريرمر

العلم.الظر:.والإحلاصالحيرإلىوالأحمروالنقاء،الطهرإلى

الظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنكالأسامميةالوحدة:العملة

ابقود.

توجو

مححوكأةعالةأووطييمتره!

أحرىطدبةعاطرإ

دول!ه

حدلدلةلسة

اللحرسطحمسنوىفوقارتعاع

ادوليهالحدود!ىمرحغاليستالحريطةهذه

مورلتابليماالنيجر

غدنئةكافاركلماكا3فريقياإحا

صلاساخلدا

العاغ!انا،ليحير

الكاجماله!!ححححوضح!ممىءزر!

خآبرصش!إءالحأنجؤلهما

كالدك!بهى.كشا.
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يرتديللبلاد.الجنوبىالطرفأقصىتمكندتوحوعاصمةلومى

اذفصفاضاطويلاحلبابا-السوقهذهفيكالذين-الجنوبيينمعظم

زاهية.ألواد

مجموعاتتوجوفيالحياةأنماطتعكس.السكان

هؤلاءويتشابهالبلاد،فياستوطنتالسكانمنمختلفة

ودينهم.،أعمالهموفي،البشريةهيئاتهمفيالناس

فيمنهم74%يعيشالسود.الإفريقيينمنتقريباومعظمهم

ويعتنقالأسر.تمتلكهامزارعفيويعملون،الريفيةالمناطق

%4و.تقليديةإفريقيةدياناتالسكانمن%06حوالى

منواللغةوالزيالمعيشةأنماطتختلف.ونصارىمسلمون

.والجنوبالشمالبينخاصةتوجو،فيلأخرىمنطقة

وغانا.بإنمنتوجوجنوبيسكانأسلافجاء

التقاليدتوجوجنوبيفيوالعاداتالتقاليدتشبهولذلك

جلباباالجنوبيينمعظميرتدي.البلدينهذينفىالسائدة

سكنيةمجمعاتفيمنهمالعديدويسكنفضفاضاطويلأ

لغةويتحدثونأسوار(.داخلالأكواخمن)مجموعة

.الإوي

فيمنهأكثرالجنوبفيالأوروبيالتأثيريظهر

والدين.والعمل،الزيفىذلكيبدوحيث،الشمال

فيبعضهمويعمل،الأوروبىالنمطالجنوبيينمعظميرتدي

تجاريةأعمالأالاخربعضهماويدير،الحكومةدواوين

فيوهمالجنوبفيتوجونصارىمعظميعيش.صغيرة

الكاثوليك.منالغالب

إفريقياغربيالسافاناإقليممنشععوباستوطنت

بوركينافاسوسكانأنشطةأنشطتهموتشبهتوجو،شمالى

منمنازلهاتشيدقرىفيالشماليونيسكنوالنيجر.

بالقحق.مغطاةالشكلمخروطيةوسقوفها،اللبنالطوب

.اللونبيضاءالسمقتسمىخارجيةأثوابامعظمهميلبس

مسلميمعظميعيش.اللغاتمنالعديدالسكانيتحدث

البلاد.شمماليفىتوجو

تعليماتوجوفيالأطفالمن07%حوالىيتلقى

الثانوية.بالمدارسمنهم%02حواليويلتحقابتدائيا

يدرس.لومىفيبنينجامعةهيواحدةجامعةتوجد

الجامعاتفىخاصةالخارجفيالطلابمنالعديد

الفرنسية.

إقليمينإلىالبلادتوجوجبالتقسم.السطح

الشمالإلىالغربيالجنوبمنتمتدالجبالوهذه.رئيسيين

بيكباومانقمةوتعدتوجو.غربىمعظموتغصالشرقي

توجو.فيارتفاعأعلىم869ارتفاعهايبلغالتي

توجو،جبالوجنوبيشمرقىجهةمنالأرضتنخفض

منخفض.رمليساحليسهلإلى،منحدرةهضبةعبر

الهضبةالصلبةالأشجاروكتلالعاليةالأشجارتغطي

الساحلىالسهلأمامونو،نهرطريقعنمياههاوتنصرف

وغاباتالمائيةوالبركالمستنقعاتفتتخللهبالسكانالمكتظ

النخيل.وزيتالمطاط

حدودإلىتوجوجبالشمماليالسطحينحدر

طريقعنمياههاوتنصرف،متعرجةأراضفيبوركينافاسو

التيالمنطقةهذهفيالسكانمنقليليعيش.أوتينهر

الشوكية.الأشمجارفيهاوتنتشر،العشبيكسوها

الحرارةدرجةمتوسطويببئ.رطبحارتوجومناخ

سم1..إلىمشوياالامطاركميةمتوسطويصلم427

الأمطارموسميمتد.الجنوبفيسما8و.،الشمالفى

،الجنوبفىنوفمبرإلىسبتمبرومنيوليوإلىمارسمن

.الشمالفيأكتوبرإلىأبريلومن

الأراضيندرةلكن،زراعىقطرتوجوالاقتصاد.

قليلا.المزارعيندخ!!جعلتالمحاصيللإنتاجالصالحة

وتشملالزراعيةالمنتجاتأهمالغذائيةألمحاصيلوتعد

.اليام،الذرةالدخن،،الشاميةالذرة)الكاسافا(،المنيهوت

كماوالكاكاو،،البنللتصدير:تزرعالتىألمحاصيلأهم

الهندجوزلب،القطن،السودانىالفولأيضاتوجوتصدر

تمتلكماغالبا.النخيلوزيتلب،القمححبوب،المجفف

المحاصيلفيهاتزرعالتىالمزارعتلكالأسرمنمجموعة

الصغيرةالمزارعإنتاجمنتباعالتيالمحاصيلمعظم.الغذائية

المزارعهذهفيتوجوأهالىيعملالأفراد،يمتلكهااشتي

منحمقايلمالكهالصالحالأرضالمزارعالمشغلالبنظام

صيديعد.كماالمحصمولقيمةمنجزءاالأرضصاحب

كذلكتوجووتتمتع.الساحلمنطقةفيحرفةالأسماك
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أرراء.اصصسلةرأسهاع!!ماتوجومزارعفىالعاملاتإحدى

اعشامية،ارررهشاا!!اساشا(،)1اطيخوت:اعدائةاالمحاصيلتشحل

.الدص؟

أكبرويعدالعالمفيالفوسفاتلخاماحتياطيبأكبر

قيمة.صادراتها

مصنعاتشملالصناعاتمنقليلتوجوفييوجد

أطنسيج.كبيراومصنعا،للنفطومصكسفاة،للإسمنت

حوالىتوجوفيالحديديةالسككخطوططولويبلغ

أ!مىمدينةو.7!صمء8.حواليالطرقوطولكم525

الرئيسي.والبحريالجويميناؤهاهى

الجبالشسعوبأسلافأنالعلماءيعتقد.تاريخيةنبذة

عشرالرالغالقرنوفي.الأصليوناتوجوسكانهمالومعو

إلىالنزوحفيالإويتتحدثالتيالشعوببدأتالميلادي

المحاربونا!متوطنولقدأجا.حاوغاناتوجو،جنوبى

غانا،فيالحروبمنوالفارون،الشمالمنالقادمون

السادسالقرنينبينماتوجوفيحاليا()بنينوداهومى

الميلادي!ت.عشروالتاسععشر،

التجاروصل،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرفي

القرن!تب!تماالفترةخلالوفي،الساحلإلىاكبرتغاليون

الرقيقتجاركانالميلادي!تعشرأضالميعواعشرالسابع

الساحلمنطقةعلىبهجماتيقومونالأوروبيون

باسمتعرفحينئذتوجووصارت،الرقيقعلىللحصول

العبيد.ساحل

منتصفعندتوجو،إلىوالمنصرون،الألمانالتجارجاء

أنشأتأم884عاموفي.الميلاديعشرالتاسعالقرن

ام998عاموبحلول.الساحلعندصغيرةمحميةألمانيا

مماوجزءابتوجوحاليايعرفماالألمانيةتوجوضمت

بغانا.حاليايعرف

عامالألمانيةتوجووالفرنسيةالبريطانيةالقواتاحتلت

عامفي.الأولىالعالميةالحرباندلاعبعدأم419

ا!ريالثلثعلىسيطرتهطبريطانيابسطتام،919

الإقليمثلثيعلىفرنساسيطرتبينما،الألمانيةأضوجو

الأمعصبةأكدتأم229عاموفي.أصشرقاإلىأ!اقغينا

علىفرنساوانتدابالبريطهانية،توحوعلىبريطانياانتداب

المتحدةايلأمحولتأم469عامفى.أغرنسيةاتوجو

شعباقترعم61ء9عامني.الوصايةإلىالانتداب

ساحلإلىالانضمامجانبإلىالبريطانيتوجوإقليم

المستقلةغانادولةالذهبساحلأصبحتوعندما،الذهب

البريطانى.توجوإقليماإليهاضمتأم579في

فينشأتأم459-ا939أضانيةاأحالميةاالحرببعد

طالب.الاستقلالأجلمنحركة،أصفرنسياتوجوإقليما

التوجولىالوحدةحزبلجنةزعيمأوليمبيوسيلفانوس

التوجولىالتقدمحزبأمافرنسا.عنالتامألاستق!لاأ!با

الاتحادفيبالبقاءطالبفقدجرنتزكيني!صلاسبقيادة

الفرنسي.

توجوجمهوريةبإنشاءفرنساقامتأم569عاموفي

ذاتياحكماومنحتها،الفرنسيالاتحادإطارفىالفرنسية

توجوسكانأقرللوزراء.رئيساجرنتزكيوعينتداخليا.

الأمولكن،عامةانتخاباتطريقعنالجمهوريةقيام

الوصاية.وضعإنهاءبهتمالذيالأسلوبرففستالمتحدة

المتحدةالأمإشرافتحتجرتعامةانتخاباتوفي

التشريعية.الهيئةعلىالتوجوليالوحدةسيطرحزب

هذهالمتحدةالأموأقرتللوزراءرئيساأوليمبيووأصبح

توجوإقليمأصبحأم069أبريل72وفي.الخطوة

لها.رئيساأوليمبيووصارتوجو،جمهوريةالفرنسي

مهمةمسألةوالجنوبيينالشماليينبينالتنافسكان

،ام639عامفي.التوجوليةالسياساتفيالدوامعلى

أوليمبيوالشماليينالجيشضباطمنمجموعةاغتالت

منجرنتزكيرئيسا.كانجرنتزكيوعينوا،الجنولي

حزبوللجنةلأوليمبيومعارضاكادولكنه،الجنوب

التوجولىالوحدةحزبأعضاءحاول.التوجوفيالوحدة

ينجحوا.لمولكنهمبجرنتزكيالإطاحةأم669عامفي

بقيادةالجيشمنضباطأطاحأم679ينايرفي

العملوعطلوأ،جرنتزكيبحكومةإياديماحناسينجبي

الشعبأيدإياديما.برئاسةحكومةوأنشأوابالدستور،

أنتخابهأعيدثمام729عامفيعامةانتخاباتفيرئاسحته

احتجاجاتوبعد.ام869فيأخرىومرةأم979فما
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سياسيةبإصلاحاتمطالبةالبلادعمتاضطراباتوموجة

علىالمؤتمرأبقى.أم199عاموطنيسياسيمؤتمرعقد

عاموفى.انتقاليةوحكومةللوزراءرئيساوعينرئيساإياديما

انتخابوأعيدتعدديةانتخاباتأولإجراءتم،أم399

للبلاد.رئيساإياديما

لومي.:أيضاانظر

يابانيجنرالام(.489-)1884هيديكيتوجو،

معحربإلىالوزراءرئاممةتوليهعهدفياليابانقاد

علىتأثيراحققوقد.أم419عامالمتحدةالولايات

حربلأركانكرئيص،أم379عامبعدالقوميالنطاق

فىاليابانممتلكاتحمتالتيالقوة،تانجكوانجيش

العسكريينمجموعةمنواحداوكانمنشوريا.جنوبي

.اليابانداخلالديمقراطيةالتطوراتعلىاعترضواالذين

!دالعسكريونحاولالأحداثإثارةخلالمن

وبهذه.حاسمةخطواتلاتخاذالداخليةحكومتهم

بدايةوكانتام،319عاممنشورياحادثةدبرواالطريقة

الصراعإلىبعدفيماأدتالتيالاعتداءاتلسلسلة

-أ)37!الثانيةاليابانيةالصينيةالحربالمسمى

المدنيينالقادة،الضباطصغاراغتالبعدوفيماأم(.459

ترشيحتم،المدنيةالحكومةانهياروبعد.اليابانفي

العليا.السيامميةالمناصبلتوليالعسكريين

القرنثلاثينياتفوضىخلاليسطعتوجونجمابدأ

بداولما.للحربيةوزيراأصبح،أم049عامفى.العشرين

العالميةبالحربفائزوكأنههتلرأدولفالالمانيالدكتاتور

ضدموممولينيبنيتومعإليهوانضمبثقلهتوجوألقى،الثانية

ضدالنفطعلىالأمريكيالحظربدأعندما.الديمقراطيين

فى-أنهعلىتوجوأصر،اليابانيالاقتصادلإجهاداليابان

يجب-المتحدةالولاياتمعاتفاقإلىالتوصلعدمحالة

خلفأم419عامأكتوبرفيتقاتلها.أناليابانعلى

فشلتوعندماللوزراء.كرئيصكونويالأميرتوجو

عزمثمارها،تؤتيأنفىالعاصمةواشنطنفيالمحادثات

.الحربعلىتوجو

طوكيوفىتوجوولد

جعلمماجنرالآأبوهوكان

وتدريبه،،خلفيته

عسكريةكلهاواهتماماته

شعبيةارتفعت.خالصة

بعداليابانفيتوجو

فيالأوليةالانتصارأت

إلا،الثانيةالعالميةالحرب

توجوهيديكيعمدم!اتتضاءلبدأتأنها

تغيرام449و4391عاميالأمريكيةالانتصاراتبدأت

للوزراءكرئيسمنصبهمنللاستقالةاضطر.الحربموازين

بعدحربكمجرمأدين.سيبانسقوطبعدام449عام

.أم489ديسمبر23فيوشنق،الياباناستسلام

.اليابان:أيضاانظر

تستخدمدلملاحةوسيدةالداثيبالثصورالتو!جيه

منوكيرهاوالغواصاتوالطائراتالصواريخلتوجيه

فإن،الأخرىالملاحةوسائلمنالعكسوعلى.المركبات

وأالأرضمنالمراقبةعلىيعتمدلاالذاتىبالقصورالتوجيه

معلوماتأيةأووالرادار،الراديوإشاراتعلىأو،النجوم

فإن،ذلكعنوعوضا.المركبةخارجمنتأتىأخرى

معلوماتيوفرالذاتيالقصورملاحيسمىجهازاهنالك

)عجلاتجيروسكوباتمنالجهازهذاويتكون.التوجيه

)أجهزةالتسارعومقاييس،الاتجاهتحدد(دوارةعلوية

حاسوبويستخدم(.والاتجاهالسرعةفيالتغييراتتقيص

ويوجهها.المركبةموقعليحددالمعلوماتهذهإلكترونى

هذهنوضحأنيمكن.الذاتيبالقصورالتوجيهميزات

إلىتصللكي،فالطائرة.الطائرةرحلةبمثالالميزات

تقيم2-والسليمالاتجاهفيتطيرأ-:أنيجبوجهتها،

فإن،الذاتىبالقصورالتوجيهدونومن.الصمحيحةالمسافة

التيالراديوإشاراتأوالبوصلةعلىيعتمدأنالطيارعلى

نأمنليتأكدالأرضعلىمعروفةمواقعمنإليهتصل

منالعديدالطيارينولدى.السليمالاتجاهفيتطرالطائرة

يستطجعونفهم.الطائرةقطعتهاالتيالمسافةلتحديدالسبل

،النجوممواقعمنوالتحقق،الأرضيةالمعالمإلىالنظر

أوالراديومناراتمنإليهمتصلالتىالإشاراتوقياس

.الطيرانفياستغرقتهالذيالوقتفيالطائرةسرعةضرب

ماكلفإن،الذاتىبالقصورالتوجيهاستخدامحالفيأما

طائرته.داخلالملاحيةمعداتهإلىالنظرهوالطياريحتاجه

ضعفبرغمطريقهمتبينالطيارونيستطعالطريقةوبهذه

الأرضية.المعالموغياب،الاتصالأجهزةتعطلأو،الرؤية

علىالتشويمشالأعداءيستطيعلا،الحربأوقاتوفى

المربكة.أوالمزيفةبالمعلوماتالذاتيبالقصورالتوجيهأنظمة

ملاحيقي!.الذاتيبالقصورالتوجيهيعملكيف

المركبةحركةعلىتطرأالتيالتغييراتالذاتيالقصور

ذلكبعد.الحاسوبإلىالمعلوماتويرسلأوتوماتئا،

الذيالمدىويتالغ،التغييراتكلاثارالحاسوبيحمسب

منابتداءنحوهتحركتالذيوالاتجاهالطائرةإليهوصلت

انطلاقها.نقطة

الذاتيالقصورملاحداخلجيروسكوباتثلاثةوتدور

بحيثالمحاوروتوضعمحاور.علىالختلفةالاتجاهاتفى
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لددإلىليويوركمديسةمرطيراررحلةعلىالذاتىبالقصورالتوجيه

فطالحيروس!ص!حهازشي!!!.احسسصاالتخطيطهيالرسمبهذاموضحا

مديةفوقعموديحطصورةدىالاتجاهداتإلىمشيراالتوحيهظام

الرحلةوحصأالحطدا!كلينا!اقعةاالرا!يةالسظامهداويقيممر.نيويورك

سمداردل!ص:عدما.الأرصاسص!!إضالطهمائرةسكتدعموديوحط

اسدد.فوقأطهائرةات!صددقا"لهت(ش!متدرحة)ح!سينهه"6الراوية

أضسبةلادرجة09منهااحدةرك!!مقدارزواياعلىتكون

صىتجتمعأ!شدوقأطرافثلاثةوتشبهبعضا،لبعضها

توأصلطالمااتجاهاتهاعلىالمحاوروتحافظ.أركانهأحد

جيروسكوبكلويدغم.السريغدورانهاالجيروسكوبات

أفقيوضعفىالالةتبقيالتىالمرتكزاتمنبمجموعة

عندماموقعهاعلىتبقىحتىوذلك(للتحرك)إطارات

الجيروسكوباتوتعملتدور.أوتنحدر،أو،الطائرةتتمايل

الذاتيبالقصوريعملمرجعيةنظاملتكونبعضهامع

قياسأجهزةوتكتش!(.الثابتةالخطوطمن)مجموعة

مقارنةالطائرةحركةفيتحدثالتيالتغييراتالتعسارع

.الجيروسكوببخطوط

الذاتيبالقصوريعملأ!ذياالملاحةجهازويقيس

تطرأالتيالتغييراتبتسجي!!المركبةقطعتهاالتيالمسافة

الواقعةالجهةإلىالخطهذاويشير.العموديالخطعلى

إلىالخطوطبينالزاويةوتشير.الأرضمركزاتحاهفى

منستينمن)واحددقيقةوكل.النقطتينبينالمسافة

ميلاتبلغسطحيةمسافةإلىتشيرالزاويةمن(الدرجة

مدينةمنالمسافةطولويبلغأم(.،)852واحدابحريا

6و055)بحريةأميال3و..6لندنإلىنيويورك

.(دقائق

الذاتيبالقصورالتوجيهمبادئعرفت.تاريخيةنبذة

عملطريقةفهمتعندماالعشرينالقرنأوائلمنذ

الجيرولممكوباتواستخدمت.مرةلأولالجيروسكوبات

السفن.مقعلىبوصلاتبوصفهاالتاريخذلكمنذ

كالاتجاهواحداتجاهعلىمستمرةبصورةضبطهاويمكن

منالعكسوعلى.المثالسبيلعلىالشماليالقطبنحو

علىتشيرالدوارةالبوصلةفإن،المغنطيسيةالبوصلات

بالفولاذ.تتأثرولاالحقيقيالشمالإلىالدوام

ماكعي!الألمانىالمهندسوصف،أم239عاموفى

المركبةتغيرعندمايميللاع!وديخطلرسمطريقةشولر

أستخدامهيمكنلافإنه،الخطمالوإذااتجاهها.أوسرعتها

الناحيةمنصحيحةشسولرطريقةوكانت.المسافةاغياس!

الميلانمنالتخلصبالإمكاني!شأصمولكن.يةأضف!إا

نظريةفإن،اليومأما.الوقتذلكفىمتوافرةأجةآبأحهزة

دونتحولالتيالإلكترونيةالأنظمةبناءفيتستحدمشسولر

العموديمما.الخطميلان

أم(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء

وجهالذأتيبالقصورللتوجيهنظاماالألماناخترع

اواخروفيإنجلترا.ضد)2-كلأ(طرازمنصواريخهم

اخترعالعشرينالقرنمنالخمسينياتوأوائلالأربعينيات

ماساشومميتسمعهدفيالعلماءمنوغيرهدريبرتشارلز.

أنظمةأولالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأطتكنولوحيا

عاموفي.الشديدةبالدقةاتسمتالذاتيبالقصورتوحيه

القاراتعبرطيرأنرحلةبأولدريبرقام،ام539

عاموفي.الذاتيبالقصوريعملللتوجيهجهازامستخدئا

نوتيلوسالأمريكيتانالعواصتاناستخدمت،أم589

الذاتيبالقصوريعملانملاحةجهازيوسكيت

أوائلومنذ.الشماليالقطبحليدتحتلتوجيههما

الغواصاتمنالكثيرزودالعشرينالقرنمناسشينيات

وكانت.الذاتيبالقصورتعملبموجهاتمجهزةبصواريخ

لتحملصممتالتىأبولو،طرازمنالفضائيةالمركبات

تعململاحةبأجهزةأيضامزودةالقمر،إلىالإنسان

الذاتي.بالقصور

،الدوارةالبوصلة،الملاحة،الجيروسكوب:أيضاانظر

الموجهة.القذيفة

(.ايبمايمان)مقتضياتالألوهية،الإسلامان!:.الثوب

السعوديةالدودةان!:الئجدية.البلادلوحيد

عبدبنالعزيزعبدالتالثة(؟السعودية)الدودةالسعودية،الثالثة

البلاد(.وتوحيد)المبايعةسعودآلالرحمن

.التوحيديحيانأبوانظر:.حيانأبو،التوحيدي
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،عادةجافقاعهأستراليا،منالشماليالجزءفينهرثود

هطولتليالتيالفترةعلىفيهالمياهوجوديقتصرحيث

فيزوارقسباقفيهيقام.السقوطنادرةالغزيرةالأمطار

المتنافسونيحمل،السباقهذاوفي.عامكلمنممبتمبر

بالقربالجافالنوقاعفوقمقاعدأوقاعدونقوارب

القواربلسباقساخرتقليدفىسبرنجزأليسنهرمن

إلى،ماكدونلجبالسلسلةفىالنهرهذامنبعيقع.العادية

الجنوبإلىثمشرقا،يجريوهوممبرنجزألي!رمنالشمال

رمالفييختفيذلكوبعدكم032لمسافةالشرقي

لاستراليا.الجنوبيةالحدودمنبالقرب،سيمبسونصحراء

هيفيتريممرعبرالنهريجريسبرنجزأليسمنالجنوبوإلى

والسككالبريةللخطوططريقاكذلكيعتبرالذي

.البرقوخطوطالحديدية

عامالنهرالبريةالجغرافىالمسحفرقاكتشفت

البريدعاممديرتودتشارلزباسمتسميتهوتمت.أم087

مسؤوليةأساسايتولىتودوكانأمشراليا.جنوبىفىوالبرق

.البرقانظر:.البريالبرقإنشاء

هاماقتصاديومركزتاريخيةمدينةتور.مدلئةتور،

الخلابة،اللوارواديمشاهدتمبنفرنسا،غربيفي

)304133سكانهاعددوشير.اللوأرنهريمنبالقرب

بهاالمحيطةوالمناطقتورسكانعددويبلغ.نسمة

نسمة.279.271

القلاعمنكبيربعددتوربمدينةالمحيطةالمنطقةتتميز

البازيليقيةالاثاربعضالمدينةهذهمعالموأهم.القديمة

عشرالثالثالقرنإلىتعودالتيالأخرىوالاثارالرومانية

واللوار.الإندريهلإقليميالإداريةالعاصمةوهي.الميلادي

وشركاتالمصارفالصناعيةالمدينةهذهأنشطةبينومن

وسدداكراعةوآلاتالكهربائيةالمعداتوصناعةالتأمين

الأدوية.وصناعةالأدوات

بلدةالرومانيونالجنودأقامالميلادقبلالخمسينياتوفي

مدينةالانعليهتقعالذيالموقععلىمميزارودنمتسمى

(أم549-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلالقير.

أنهإلاتور،مدينةمنكبيرةأجزاءالألمانيةالقاذفاتدمرت

بناؤها.أعيدماسرعان

الكتاب(،التوراةأو)القانودالقديمالعهدانظر:.التوراة

المقدسة.الكتب(بمالقديمالعهد)أسفارالمقدس

تقعنيوزيلندا.منالشماليةالجزيرةفىمدينةتورافجا

سكانهاعددتورانجا.مرفأمنالشرقىالجنوبيالجزءعلى

نسمة.07و308

بجانبالمنظمةالحدائقإلىالتجاريالمدينةمركزيمتد

تورانجابينماالصغيرةالمرأكبخدماتوتنتظمالمرفأ.

الشطعلىومنتحللترويحميناءهيالتىمونجانويوجبل

سلسلةيخترقللقطاراتنفقهناكالمرفأ.منالاخر

جاءويكاتو.بمقاطعةالمباشرالاتصالويوفركايماي

ما083عامحواليمرةلأولالمنطقةلهذهالأوروبيون

باجيقوكانت،الماووريشعبمنالكتانشراءبغرض

جرتمشهورةلمعركةموقعاتورانجامنبالقربتقعالش

والأوروبيين.الماووريشعببين

جنوبفىتقعتورأنسبحيرة.يحيرهثوراس!،

كما39طولهايبلغ.مالحوماؤهاضحلةوهيأستراليا،

2.كم77625ومساحتهاكم46وعرضها

غازأوسائليديرهدوار،عضوذوجهازالتوريين

أيضاويسمىوالهواء،والغازوالبخارالماءمثل،متحرك

لسائل(الحركة)طاقةالحركيةالطاقةالتوربينيغير.العنفة

التىالدورانطاقةوهىالحركيةالطاقةمنخاصنوعإلى

الطاقةالتوربينيوصل.الالاتلتحريكتستخدم

المحوردورانطريقعنالأخرىالالاتإلىالميكانيكية

وار.الد

المولداتمنها،مختلفةلالاتالطاقةالتوربينيوفر

التيالمولداتتنتج،الواقعوفيالماء.ومضخاتالكهربائية

إضاءةفيالمستخدمةالكهرباءمعظمتوربيناتتحركها

تشغلالتيالتوربيناتوتؤدي.المصابعوتشغيلالمنازل

أنحاءجميعفيالريمشاريعفىمهمادوراالماءمضخات

السفن،مراوحلتدويركذلكالتوربيناتوتستخدم.العالم

النفاثة.الطائرةمحركفيمهفاجزءاوتعد

000.2نحوإلىمعروفتوربيناقدمتاريخويرجع

الإغريقاستخدمهابسيطةمائيةعجلاتوهيعام،

والطاقة،الحجمفيالتوربيناتفتختلف،اليوماما.القدامى

ضخمتوربينينتجفقد.الاستخدامغرضإلىأستنادا

نحومقدارهاطاقة،المثالسبيلعلىكهربائئا،مولدأيشغل

يستخدمصغيرتوربينقطريصلبينماواط،مليون075

ونصفسنتيمترينحوالىإلىورشةآلاتلتشغيل

واطا.075نحووينتجالسنتيمتر

التوربينيعملكيف

ففي.التوربينفييدورالذيالجزءهوالدوارالعضو

محور.علىمركبةعجلةأوقرصيوجدالبسيطالتوربين

حافةعلىوتوجدعمودئا.أوأفقئاإماالمحورهذايوضع

البواباتأوالصنابيرتوجهسطولأومنحنيةريشاتالعجلة

وأالريشاتإلىالسائلالتوجيهريشالمسماةالمتحركة
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التوربينتشغيلمبادئ

الثعلرد
الد!م

الرسما،فىالفرارة!لعبة.أعطاردأوالدلعلتأثيرالتوربينعجلاتتدور

علىأعواءايهبعدما،أس!تتدور،بسيطدفعتورلينتبينالتي

!الماء.ا!علارداضرربينس!يصاا!متاالحديقةفيالماءورشماشة.الشفرات

اعحلة.اتد:يرإلىيؤديالصعطتحتالحارحإلىمنهاالمندفع

،التوربيناتمنأمحديداوفىسرعتها.وتضبط،السطول

يحففأأخلافواالدوار.بالعضويحيطغلافهناك

طاقةمنكميةأيةتضيعالأحتىالدوارالعضوعلىالسائ!!

السائل.

يدفعأويرتطمفإنهالتوربينعبرالسائليمروعندما

تدوروعندماتدور.العحلةويجعلالسطولأوالريشات

،مباشرةمتصلالمحوروهذا.العجلةمحوريدور،العجلة

ضاغطأو،كهربائيبمولد،أجةمتتامسناتطريقعنأو

يشغلأ!دواراامحضوافدورانلذأك،أخرىآلةأيأوهواء،

ما.آلة

عجلةذردوارعضوفيهاي!ضدالتوربيناتبعض

ي!صنالأحرىاارةأصدواالأعضاءبعف!،ولكن.فقطواحدة

أصةشعامنال!صيرةالعجلاتوتزيدأكثر.أوعجلة05فيها

السائ!!منزائدةطاقةتستخرجعجلةكللأنالتوربن،

جميعتكون،عجلةمنأكثرفيهالذيفالتوربين.المتحرك

تلوالواحدةمرتبةواحد،محورعلىمركبةفيهالعجلات

الجدارفيمثبتةمنحنيةريشاتطوقوهناك.الأخرى

هذهوتوجه.للعجلةمقابلالطوقوهذا،للغلافالداخلي

وطوقالعجلةوتسمى،العجلةإلىالسائلالمثبتةالريشات

هىالمراحلالمتعددةوالتوربينات.المرحلةالثابتةالريشات

.عدةمراحلبهاالتيالتوربينات

)العنفات(التوربيناتأنواع

تشغيلها.طريقةحعسبأحياناالتوربيناتتقسم

بهماأو،الفعلبردأوبالدفعالتوربيناتجميعوتشغل

عندالحركةسريعالسائلقوةتجعلالدفعتوربينففىمعا.

درتوربينوفي.يدورالدوارالعضو،باشيشاتارتطامه

علىالسائللضغطنتيجةالدوارالعضويدور،الفعل

.الريشات

السائلنوععلىأطتوربيناتالمعهودالتقسيميعتمد

منأنواعأربعةهنالك،التقسيملهذاوطبقايديرهابمأرزيا

البخاريالتوربين-2المائىالتوربين-أ:التوربينات

الهوائى.التوربين-4الغازيالتورلين3-

الهيدرولي.التوربينكذلكيسمى.المائيالتوربين

مخزنةمياهأومائيةشلالاتتديرهاالمائيةالتورليناتمعظما

تشغيلفيالتوربيناتهذهوتستخدمسدود.خلف

الكهرومائية.القدرةمحطاتفيكهربائيةمولدات

عجلة-أ:المائيةالتورليناتمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك

نوعويعتمد.كابلنتوربين3-فراسسيستوربين3-بلتون

الضغطارتفاععلىمصنعأيفيالمستخدمالتوربين

قبلالمياهتسقطهاالتيالمسافةهوالضغطوارتفاعالموجود.

حواليمنالضغطارتفاعويتدرخ.بالتورب!تاترتصهماأن

م.003منصترأإلىالمترونصفمترين

ويستخدمبالد!يعملالذيأخوربيناهي.بلتونعجلة

يتكون.م003منأكثرأ!سغطاارتفاخيكونعندما

فقطواحدةعجلةمنبلتونعجلةفىالدوارأحضوا

علىسطهولفيهاالعجلةوهذه.أفقيمحورعلىمركبة

منالماءويسقط.الخارجيةحافتهاعلىأكوابش!سل

يسمىطويلأنبوبخلالمنالتوربينعلىخزانأوبحيرة

لعمتة-إلىواحدمنوعددها-الصنابيروتزيد.الرنجى

الماءوتوجهالماء،تدفقسرعةمن،القناةنهايةفيوالموجودة

السرعةعاليةالمائيةالنوافيرهذهقوةفتدير،السطول11

العجلة.

يكونعندماالتوربينهذايستخدم.فرانسيستوربلن

بالدوارغلافويحيط.م003وم03بينالضغطارتفاع

منحنية،رلشة42عجلتهفيوتوجد،فرانسيستوربينفي

توربينعجلةوتعمل.عمودياالعجلةمحورويكون

ريشاتمنطوقالعجلةبهذهولحيطالماء.تحتفرانسيس

الداخلةالماءكميةفيللتحكموتغلقتفتحالتىالتوجيه

لتوجيهكصنابيرالريشبينالفراغاتوتعمل.العجلةعلى

بفعلأساساالدوارالعضوويدورالعج!ة،مركزإلىالماء

المندفع.الماءضغط

ضغطلارتفاعالتوربينهذايستخدم.كابلنتوربين

توربنفيالدوارالعضوعلىمثالوخير.م03منأقل

منكابلنتوربينفيوتوجد.المسفينةمروحةهوكابلن

وتشبه.عموديمحورفيمثبتةريشاتثمانيإلىثلاث

توربينعملطريقةكبيرحدإلىكابلنتورلينعملطريقة

الفعل.برديعملفكلاهمافرانسيحه!،

الكهربائيةالمولداتتشغلوهي.البخاريةالتوربينات

والالاتالسفنكذلكوتشغل،القدرةمجطاتمعظمفي

منالمتعددةالمراحلذاتالبخاريةالتوربيناتوتعد.الثقيلة
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.للورقمصنعفيكهربائيامولدايديرالشكلفيالمبينبلتودتوربر.أحرىقناةأيأوأنبو!عبرمرتفعصكادمنالساقطالماءيديرهالمائيالتوربين

ضربقوةبالد!.يعملمائيتورسينالشكلفىالمبينةبلتونعجلة

التوربر!حهةإلىالمياهتتساقطتدور.تجعلهاالتوربينعجلةعلىالماء

السطوإ،المياهوتضربالماءجريانفمبطقناةيسمىألبو!عبر

السرعة.عاليةنافورةشكلع!العجلةعلىالموجودة

فعحلة،الفعلبرديعملمائيتوربينالشكلفيالممينكابلنتوربين

علىالماءضغطحراءمنتدوركليا،الماءتحتالمعمورةالتورلين،

الماءكميةفىالتحكموبوابةالتوجيهريشاتوتتحكممراوحها.

التوربين.إلىالداخلة
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التورليناتتنئبعضحيث،العالمفيالمحركاتأقوى

.واطمليون075حوالىمقدارهاطاقةالبحارية

معظموفيأجخار.باالبخاريةالتوربيناتلعمل

غلايةشيالماءتسخ!!طريهتعنالبخارينتج،الحالات

أما.الطبيعىالغازأواشيتأو،الحجريأعحمامنوقودها

حكلتالناتجةالحرارةشتحولالنوويةالقدرةمحطاتفي

بخار.إلىا!اءالنوويالمفاع!!فيالذرةانشطار

حذامرتفعةحرارته:دهـجةالتورب!!إلىالبحاريدخل

شإيصلمرتفعوضعصهم0565إلىتصل

عبرالمضغوطأجخاراهذاويندفع.كجماسه!0522

تصمما.بسرعةتدورالتورل!تعجلاتجاعلا،التوربين

الفعلردومبدأالدفعبمبدأتعم!!لكىالبخاريةالتوربينات

معا.بهماأو

05شيهاتكونالحديثةالبخاريةالتوربيناتومعظم

!صوتحتوي.أفقيمحورعلىمثبتةجميعهاأكثرأومرحلة

رجشاتمجموعةوعحلةعلىالتوربينمراحلمنمرحلة

ص!صافيأطنحسيةااشيشاتأشكالوتجعل.ثابتة

!سألهاتعملسنهاأغراعاتاالثابتةوالحلقاتالعجلات

قبلىسرعتهمنتزيدوالبحارالصنابيرهذهوتوجهصنابير،

ب!تمتعرجاطريقاالبخارويسلك.التاليةالمرحلةيدخلأن

المرحلةفيالثابتةوالريشات،مرحلةفيالعجلةريشات

تليها.التي

اصحارياالتورل!!عرالبحارخيدالبخاريالتوربينيعملكيف

يحوأضررل!!،امراجحارايحرحأر

ل!!أصالتةاأر!شاتاس!حموعة

سرعته.م!وتريداجحارا

يزداد،العديدةالتوربينمراحلعبرالبخارمروروعند

سابقا،عليهكانعمامرة000.1إلىالبخارهذاحجما

التيالمرحلةمنأكبرالتوربينفىمرحلةأيأننجدلذلك

ويعطيالمتمدد.البخارمناستفادتهافعاليةتزدادحتىتسبقها

المعتاد.الخروطيش!طهالبخاريالتوربينالترتيبهذا

مكثفة،غيرأومكثفةت!صنأجخاريةاوالتورلينات

منخروجهعندالبخاراستخدامعرضعلىذلكيعتمدر

مباشرةيذهبمكثفتوربين!تالخارجفالبحار.أخوربينا

أنابيبفييجريالدي-أجارداالماءويحول.المكثفإلى

منجوايوجدلذلكالماء.أإأجخارا-المحتفداخل

البخار.حجممنب!ضيرأقلالماءحجملأن،الفراغ

ويضئ.التوربينعبرالبخارتدفةىعلىالفراغهذاويساعد

مرةبخارإلىليتحولالغلايةإلىأخرىمرةالماءهذا

فلاالتوربينمنالخارجالمكثفعيرأجخاراأما.أخرى

ولأغراضالمنازلفيللتدفئةيستخدمبلماء،إلىيحول

.أخرىصناعية

مثلالوقودمنأنواعايحرقهوو.الغازيالتوربين

لإنتاجالحرارةاستخداممنفبدلآ.أصطبيعياوالغازاشيت

الغازتوربيناتفإن-البخارتوربيناتشيكما-أجخارا

توربيناتوتستخدم.مباشرةالساخنةالعازاتتستخدم

ومسيارات،والسفن،الكهربائيةالمولداتلتشغيلالغاز

النفاثة.الطائرةمحركاتفيتستخدمالسباو،كما

وبعدواحد.محورعلىالريشاتداتالعجا،تم!مححوعةمحركا،

وضعفيبينالأيسرالمتمكلأماالأيم!.الحتم!،!شكماماءإلىا!كتروا

العحلةوريشاتالتاتةالريشاتم!كلوتوحه،متحرح!ةعحلةصا



أجزاءثلاثةمنالغازيالتوربينأنظمةمعظموتتكون

-3الاحتراقغرفة2-الهواء،ضاغطارئيسية

،عادة،الاحتراقغرفةمعالهواءضاغطويسمى.التوربين

يكونالغاز،توربينأنظمةمعظموفي.الغازيا!لولد

أفقي،محورطرفيعلىمركبينوالتوربينالهواءضاغط

التوربينطاقةمنجزءويشغلبينهما.الاحترا!تىغرفةوتقع

الهواء.ضاغط

لذلكويضغطها،الهواءمنكميةالهواءضاغطيمتص

الهواءيختلط،الاحتراقغرفةوفيضغطها.يزداد

ضغطزادوكلما.الخليطهذاويحترقالوقودمعالمضغوط

وتتمددالهواء.معالوقودخليطاحتراقتحسنالهواء،

إلىمؤدية،التوربينإلىوتتدفقبسرعةالمحترقةالغازات

عبرالساخنةالغازاتوتتحرك.التوربينعجلاتدوران

التينفسهابالطريقةالغازيالتوربينفيالمتعددةالمراحل

الريشاتوتوجه.البخاريالتوربينعبرالبخاربهايتدفق

وتغيوالدوارالعضوريشاتإلىالمتحركالغازالثابتة

سرعته.

الغازاتمنالغازيالتوربينأنظمةمعظموتستفيد

تدووالأنظمةبعضففي.التوربينمنالخارجةالساخنة

المجدد.يسمىجهازإلىوتذهب،الغازاتهذهبعض

بعدالمضغوطالهواءلتسخينالغازاتهذهتستخدموهناك

الاحتراقغرفةدخولهوقبلالهواء.ضاغطمنخروجه

نظاميعملكيف

الغازيالتوربين

المصغوطالهواءيد!،العازيالتوربينل!هام!ي

.العجلاتمحركة،التوربينعبرالحارةالغارات

لإدارةالتوربينطاقةم!جزءويستخدمسرعتها.

703بينلدورا

كميةمنالطركةبهذهالمضغوطالهواءتسخينيقلل

النفاثة،المحركاتوفى.الاحتراقلعمليةالمستخدمالوقود

الدفعانظر:.الدفعقوةلإنتاجالغازمعظميستخدم

.النفاث

منأعلىحرارةدرجةعندالغازيةالتوربيناتتعمل

زادتكلماالتوربينفعاليةوتزيد.البخاريةالتوربينات

معظمتشغيلحرارةفدرجةتشغيلها،حرارةدرجة

أكثر.أوم875هيالغازتوربينات

الطواحينباسممشهورةوهي.الهوائيةالتوربينات

قبلالتوربيناتهذهطورت.الرياحوتشغلها،الهوائية

فيالرئيسيالمستخدامهاوكانسنة،31)..حوالي

القرننهايةوفىالماء.وضخالحبوبطحنهوالماضى

الهوائيةالطواحينا!شخدامكانالميلاديعشرالثامن

وفي.العالمأنحاءجميعفيكثيرةبلدانفيانتشرقد

البلدانبعضفىبدأ،الميلاديعشرالتاسعالقرن

وخلال.افضلفعاليهذاتمغلفةتوربيناتاستبدال

إلىالنفطنقصانأدى،العشرينالقرنمنالسبعينيات

لتوليدالهوائيةالتوربيناتاستخدامفيالرغبةزيادة

الكهرباء.

-ا:الهوائيةالتوربيناتمنرئيسياننوعانهناك

وذالهوائىالتوربين2-الأفقيالمحورذوالهوأئىالتوربين

.العموديالمحور

فتندفعالخليطشرأرةتشعلالوقود.معويختلطالاحتراقخزانةداحل

منوتزيدالتوربينعبرالغازاتالعجلةوريشاتالثابتةالريشاتوتوحه

الهواء.ضاغط

التشعيلحمل

محور

حتهراقسةشر!حراأ-لتوعج!!ا73إ

-3د،،!!ع!!ء،ئن!كا؟كا

ثابتةريشات

الهواءضاعط-

اعلهومدبم

وقود



بينلمورا803

عليهالمتعارف.الأفقيةالمحاورذواتالهوائيةالتوربينات

وأمراوحعدةمندوارةأعضاءفيهيكونالنوعهذامن

الهولنديةالهوائيةالطواحينضمنهاويدخلريشات

الهوائية.الطاحونةانظر:.الأمريكيةالهوائيةوالطواحين

لتوليدتستخدموالقيالطواح!تهذهمنالمطورةوالأنواع

الدوارالعضوويوضع.دافعتانريشتانفيهاتكونالكهرباء

أجاعاالريش!تمرتمئرفعبرخفوقالتوربيناتهذهفى

زيادةأجلىومن.تباشتتأثرالكيالأرضس!فوق

والمحور،للريحاشيشتانتوجهأنبدفلاالتورلين،فعالية

،تاشتهبوعندما.اشيحلمجرىموازيايكونأنيجب

بالريشتينالهواءارتطامنتيحةودلكالدوارالعضويدور

مصممالتوربيناتمنالنوعوهذا.الخاصالشكلذواتي

الممكنومن.اشيحاتحاهأوسرعةفىالتغيراتليتحمل

بغض!،ثابتةبسرعةالتوربينيعمللكيالريشتينزاويةتغيير

هذهإدارةالمم!شمنكذأسك،الرلقسرعةعنالنظر

أصتوربينأريشتات!صنل!شعموديمحورحولالتوربينات

للريح.مقابلتيندائما

المحترعطور.العمودلهالمحاورذواتالهوائيةالتوربلنات

أمحشريراالقرنمنأحشريمياتافىداريوجورجالفرنسي

أغعالية.اناحيةمنعموديمحورذيهوائيتوربتأفضل

ويوجد.ع!لاقةبيضخافقةالهوائيداريوتوربينيشبه

عندومتصلةمنحنيةثلاثاوريششانالتوربينهذافي

تهبريحبأيداريوتورلينويتأثر.رأسيبعمودالطرفين

اتجاهها.عنالن!بغض

تاريخيةنبذة

فلقد.المعروفةالتوربيماتأنواعأقدمهىالماءعجلات

.مقتقريبا001عاممنذالقدامىالإغريقاستخدمها

الرالغأغرناوبحلول.الزيتونوعصرالحبوبلطحن

أنحاءإلى()الساقيةالمائيةالعحلةالرومانأدخل،الميلادي

أوروبا.فيعدة

فارسبلادفيأنششتقدهوائيةطاحونةأولكانت

هذهواستخدمت،السابالميلاديالقرنفيحاليا()إيران

وفي.المحاصعيلوريالحبوبلطحنالهوائيةالطواحين

فيالطهواحينهذهانتشرتالميلاديعشرالثانيالقرن

فيالناسبدأالميلاديعشرالخامعه!القرنفيأوروبا.

المستنقعاتمياهلصرفالهوائيةالطواحينامشخدامهولندا

البحر.منبالقربالواقعةوالبحيرات

هيقرونلعدةالهواءوطواحينالماءعجلاتبقيت

الإسكندريهيروالعالمصنع.المفيدةالوحيدةالتوربينات

يستخدملمولحنهم06عامفىصغيرابخارتوربين

عاموفي.البخاريالمحركانظر:شيء.أيلتشغيل

توربيرلعالية.عموديمحوردوهوائيتورل!!الهوائىداريوتوربين

يأفيالريعحركةم!يستفيدأد!استطاعتهحذاعاليةالهوائيداريو

.اتجاه

أفقي.محورمرمتجهةريشاتوفيهاالتقليديةالهوائيةالطاحونة

لضحميكاليكيةطاقةتنتحأهواءاوطواح!!سة003.1لحو!منذ

.أخرىواؤعراصالماء



903نيفاإ،جنيفتور

توربينابرانكاجيوفانيالإيطاليالمهندسأنشأأم962

تشكيلمعملفىواستخدمالدفعبمبدأيعملبخاريا

بالكبس.

منفعاليةأقلالهوائيةوالطواحينالمائيةوالعجلات

ينسابالمتحركالسائلمعظملأن،الحاليةالتوربينات

التاسئالقرنوخلالالدوار.العضومراوحأطرافحول

توربيناتتطويروالخترعونالمهندسونبدأ،الميلاديعشر

أدخل،أم482عامففيأكبر.فعاليةذاتمغلقة

طريقعنتوربينكلمة،بيردنكلود،الفرنسيالمهندس

اللفظمنيأتيالكلمةهذهوأصل.علميةورقةتقديم

وفييدور.الذيالجسمتعنيلاتينيةكلمةوهيتيربو،

أولفورنيرونبنواالفرنسىالمهندسأنشأأم782عام

تغلبفورنيروننجاحوبعد،ناجحمغلقمائيتوربين

إنشاءدونحالتالتيالعقباتمعظمعلىالمهندسون

.فعالمائىتوربين

جيمس،الإنجليزيالخترعأنشأ،أم984عاموفي

بدأ،الميلاديالتاسئكلشرالقرنوفي.توربنأولفرانسيس

الأمريكي،المناجممهندساخترعهاالتيبلتونعجلةإنتاج

تصنيع،كابلنفكتورالنمساويالخترعوطور.بلتونلستر

.الميلاديالعشرينالقرنبدأيةخلالكابلنتوربين

تشارلز،الإنجليزيالخترعطور،ام884عامفي

عاموفي.الفعلردبمبدأيعملبخاريتوربنأولبارسونز،

سفينته.لتشغيلبخارياتوربيناتشارلزاسعتخدم،ام798

تشارلس،الأمريكىالخترعسجل،أم598عاموفي

،عديدةمراحلذيبخاريلتوربيناختراعبراءة،كيرتس

بدايةالتوربينهذاويعد.الدفعومبدأالفعلردبمبدأويعمل

حجمهلصغربالنسبةعاليةفعاليةذولأنهالطاقةإنتاجثورة

أخذتالميلاديالعشرينالقرنبدايةوفي.ووزنه

محطاتفيالبخاريةالمحركاتمكانالبخاريةالتوربينات

الكهرباء.توليد

جون،الإنجليزيالخترعحصلام،197عامفي

وفي.بسيطغازيتوربينلنظامأختراعبراءةعلىباربر،

وشل،فرانك،الإنجليزيالمهندسحصل،أم039عام

.طائرةيشغلغازياتوربينالامشخدامهاخترأعبراءةعلى

طائرةأولالألمانيةهنكلشركةصنعتام939عاموفي

.نفاثتوربينىبمحركتعمل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المائيةالقوةالهوائيةالطاحونةالسفاتالدفع

الحرالاحتراقمحركالطاقةالساقية

البخاريالمحركالقاطرةالسد

الهيدروليكيالمحركالكصبائيةالقدرةالسفي!ة

علم،السوائل

.(ئىالما)التوربيرلتوربينا:نظرا0سميس!رايينثور

005.122سكانهاعدديبلغإنجلترا،فيمديخةثورليه

وقد.ديفونلمقاطعةالجغوبيالساحلعلىوتقع،نسمة

ثلاثةلتوحيدنتيجةأم689سنةالمدينةهذهأنشئت

ويعتبر.وتوركيه،وبنتون،بركسامهىساحليةمنتجعات

عامة.إنجلترابمناخقيسماإذامعتدلأالمنطقةهذهمناخ

الأشجارمنكبيرعددعلىتوربيهحدائقوتحتوي

الاستوائي.شمبهالمنطقةلمناخالمألوفةوالشجيرات

عددويبلغ،الإنجليزيةديفونمقاطعةفيمنطقةثؤرج

بإدارتها.بدفوردبلدةوتقوم.نسمة52)006سكانها

تورنجتون،جريتبلدةأيضاالمنطقةهذهوتشمل

وتشتهر.السياحىوردوستومنتجع،وهلزورذي

أبلدور،بلدتاوتقوم،العسياحةوصناعةالألبانبمنتجات

مصنعتورنجتونجريتبلدةوفي.السفنببناءوبدفورد

وشواطئطبيعيةمناظرتورجمنطقةفىويوجد.للزجاج

كلوفالىقريةبالزيارةالجديرةالأماكنضمنومن.ممتعة

.لونديوجزيرة

أضمهر.م(1-181883)8إيفان،ئورجنيف

فيحقيقياتقديرأينالروسيكاتبوأول،الروسالروائيين

لطبقةالواقعيبتصويرهتورجنيفاشتهر.والشرقالغرب

الاهتماماتبدراسةقامحيثالروسوالمثقفينالنبلاء

التياليوميةالمذكراتتشبهرواياتفيوالثقافيةالاجتماعية

بينمافترةفىالمجتفالروسىمنالقطاعذلكتتناول

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالسبعينياتالأربعينيات

النبلاءعشأم(بم)856رودنهىالرواياتوهذه

والأبناءالاباءأم(بم)086المساءفيام(،)985

العذراءالأرضام(،)867الدخانأم(،)862

أم(.)877

مهمغيررجليوميات،القصيرةقصتهوفيروأياتهفى

سبيلعلىأم(،)085

تورجنيفوصف،المثال

المتعلمالروسيللنبيلنموذجا

منيعانىالذيالنيةحسن

هذالكن.الأملخيبة

،الشخصياتمنالنموذج

غيرالرجلباسمالمعروف

إيجادعنيعجز،الضروري

وقد.وطاقاتهلمواهبهمتنفس

تورجنيفإيفانالسلبيالنموذجهذاكان



تورفين031

أ!اشجابينشيوعاالأكثرالنموذجهوسياسياالفاعلوغير

خلافوعلى.تورجنيفعصرفيالروسياللأدبفي

تورجنيفرواياتفيالنسائيةالشخصياتكانت،ذلك

.إرادةوالأقوىدهاءال!كثرالنماذخهى

الشبابحولوأبخاءآباءتورجنيفرائعةوتدور

التاسعالقرنمنالستينياتفيالروسالراديكاليين

الرواية-فىالرئيسيةالشخصية-بازاروف.عشرالميلادي

انظر:.واسملطةأجدالتقاأشكالكليعارضعدميرجل

يموتأنهإلا،ومقنعةجبارةشسحصيةأنهومعالعد!.

محبطا.خاملا

مزرعةفيونشأتورجنيفسيرجيفتشإيفانولد

بهوالاعترافالتقديرنالوقدروسيا.فىأورلفىأسرته

رجلاسكتشاتمجموعتهعنمرةلأولمؤلفابوصفه

طبقةمعيتعاطفالمجموعةهذهفيأم(.)852رياضى

(ام085)الريففيشهرمؤلفويعتبر.الروسالفلاحين

منعقودعدةتورجنيفقضىوقد.للمسرحماكتبهأشهر

ألىيعتقدونالذينأولئكأحدوكان،الغربفيحياته

فىالموجودةأمحناصراأفضلتبنىعلىيعتمدروسيامستقبل

الغربية.الثقافة

.00288سكانهاعدديبلغبريطانيةمدينةثور!ين

ويلز.فيغونتلمقاطعةالمحليةالإدارةمقروهي.نسمة

بلدتافيهاوتوجد.المنطقةهذهإدارةلونتيبولمدينةوتتولى

عامفيبلدةكمبرانوخططتوكمبرانبلينافون

.ام949

فيوحيوياهامامركزاتعتبرتورفينكانتوقديما

الكوابتصنعفهيالانأما،والصلبالحديدصناعة

ويوحدويك.ليعونتمقاطعةفيتورف!!محطقةتمثىكمبرانبلدة

حدشة.ساياتالتحاريمركزها!ى

والأدويةوالحلىوالزجاج،الليفيوالزجاجوالملابس

مهما.مكاناتحتلالصلبصناعةزالتوماوالنسئ!

كما.الهندمميةالشركاتشيتورفينأبناءمنأ!كثيراويعمل

جانباالغاباتأشجارمنتجاتعلىالقائمةالصناعاتتمثل

الريف.سكاننشاطمنمهما

الشيء.لتدويرالمبذولةالالتواءقوةأممميةقياسالتورك

فيالالتواءقوةضربطرية!عنأضوركاحسابويتم

كلماالتوركويزدادوالمحور.القوةخطب!تالواقعةاهسمافة

يسهلفإنهلذاالمركز،أوالمحورعنالضاغطهةالقوةابتعدت

عنبعيدةلتدويرهاالمبذولةأغوةاكانتإذاالعجلةتدوير

النيوتنية.المتراتالتوركقياسعمليةعلىويطلقالمركز.

.الذراع،الرافعةبمالقوةانظر:

أواسطشرقيتقعبحيرةتوركانا.يحيرةثوركائا،

شحمالفييممعظمهاوضيقة،مستطجلةوهيإفريقيا.

تبلغ.الجنوبمنإثيوبياداخلالشماليطرفهاويمتدكيميا،

2.كم50406البحيرةمساحة

فيها،الكبيرةالألممماكبكثرةالبحيرةهذهتشتهر

علىالسواحلسكانولعيش.أ!نيلانهرسملثوبخاصة

فيالنيلتماسيحوتتكاثر.المواشيوتربيةالأسماكصيد

الساحلعلى-الوطنيفوراكوبيمتنزهويحتوي.البحيرة

وبقايا،القديمالإنسانوآثارلقاياعلى-للبحيرةالشرقى

منالعذبةمياههاالبحيرةتتلقى.القديمةالبريةالحيوانات

منفذ.لهايوجدلاإثيوبيا.أعاليمنالمنحدرةالأنهار

ولهذاالماء،منعاليةنسبةتبخرفيالحارالطقسيتسبب

الملوحة.منقليلةنسبةبهالبحيرةماءفإنالسبب

الحملةبعدمرةلأولالبحيرةالأوروبيونعرف

.ام888عامالمجر-النمسامنقامتالتيالامشكشافية

)الماءناروكباسآنذاكيمسمونهاالإفريقيونوكان

الحملةتيليكيصمويلالمجريالكونتوقادالأسود(.

علىرودلفاسمتيليكيوأطلق.الأوروبيةالاستكشافية

البحيرةزالتوماالمجر.-النمساعهدلولىت!صيماالبحيرة

أحيانا.الاسمبهذاتسمى

أم(.894-142)0ديتوماستوركمادا،

أسبانيافيالتفتيشلمحاكمعامومفتشكاثوليكيقسيس

إعدامتمالفترةتلكوخلال.عاماعشرخمسةلمدة

مخالفةعقائدتبنيأي،الهرطقةبتهمةشخص000.2

الكاثوليكية.الكنيسةلعقائد

دينيةلأغراضالتفتيعقمحاكمتوركماداامشخدم

الوحيدةالومعيلةبأنقاطعبشكليرىوكان.وسيالحمية
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معاقبةعلىيتوقفأسبانيافىسياصعيةوحدةلتحقيق

المسلمينمنوغيرهمالكاثوليكيةالكنيسةعنالمنشقين

رفضواحينحرقاالمسلمينمنكثيراأعدموقدواليهود.

فرديناندالملكبتأييدتوركماداعولوحظيالتنصير.

إيزابللا.واسكة

راهباوأصبح،الأسبانيةالوليدبلدفيتوركماداولد

ديرلرهبانرئيساصارثم.هناكالدومينيكانيالديرفي

أصبحذلكوبعدعاما.22لمدةمميجوفيافيسانتاكروز

ملكةصارتأنبعدالخاصإيزابللاقسيستوركمادا

التفتيشلمحاكممساعداانتقلام482عاموفيلأسبانيا.

الخاصةالقوانينوأصدر.أم483فيعامامفتشاصارثم

مدنفيلهافروعاوأنشأ،التفتيشمحاكمبإجراءات

فيالدومينيكانديرفىالعملعنتقاعدهورغم.عديدة

التفتي!محاكمإدارةفيالمشمرأنهإلاام،694سنةأفيلا

وفاته.حتى

البجماتيتصخورفييوجدمعدنالتورمالين

الكوارتزمنأكثربصلابةالتورمالينويحميز.الجرانيتية

،معقدةالكيميائيةومكوناته.مفضلةحليةيجعلهمما)المرو(

البورونعنصرافيهابمامختلفةعناصرمنمعدنهيتكونإذ

.والسليكون

فيالمستخدممعناهاجانبإلىتورمالنكلمةوتدل

منالمصنعةالحليومعظم.معدنيةأصنافستةعلى،الحلي

معدنيمنهىالتورمالينيةالستةالمعادنهذهأصناف

والليديكوتيت.البايت

منكبيرعددعلىالتورمالينمعادنأصنافتحتوي

.الأخرىالنفيسةالأحجارفىتوجدلاالتيالألوان

المسمىاللونعديمالتورمالينمنالتورمالينألوانوتتراوح

وهناك.شورلالمسمىالأسودوالتورمالينأ!رايت

اللونمنمعروفةمؤتلفةومجموعاتمختلفةدرجات

والبنفسجى،،لأزرقواوالأخضر،،والورديلأحمر،ا

الأزرقاللونينذوالتورمالينويسمى.والبنيوالأصفر،

الضرمماينحبمولكون.إنديكوليتباسموالبنفسجى

هناكيكونعندماذلكويحدث،لونينمنأحياناالبلوري

لحجرويكون.البلوريالحجرطولعليلونىخط

سبيلفعلي.جانبكلعلىلوناللونينذيالتورمالين

ثنائىالتورمالينحجرجانبعلىأخضرلونانجد:المثال

التورمالينويتميزالآخر.الجانبعلىأحمرولونااللون

الانتقالوهذاالخضراء.وجوانبهالأحمربمركزهالبطيخي

ومفاجئا.حادايكونقداللونينبين

فهو،مألوفةغيربخواصالتورمالينحجرينفرد

السببولهذا.الضغطأوللحرارةيعرضعندمايتكهرب

أيضاوله.الكهربائيةالالاتصنعفياستعمالهيكثر

تجعلبلوريةخاصيةوهياللونثنائيةتسمىأخرىخاصية

بشكلإليهينظرعندما،أغمقلونعنيتكشفالتورمالين

عرضي.بشكلإليهينظرعندماأفتحوبلون،طولي

منها،العالممنعديدةمناطقفىالتورمالينيوجد

آسياوسطوجنوبإفريقياوجنوبومدغشقرالبرازيل

المستقطب،الفوءانظر:.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

.الجوهرة

شماليفيتورنبحيرةمنتورننوينبع.لهر،تورن

جنوباينحرفثم،الشمالعبرشرقاويجريالسويد

يصبأنإلىوفنلنداالسويدبينحدودياحاجزامشكلا

بوثنيا.خليجفي

يسميهبينماتورنيو،النهرهذاالفنلنديونويسمي

كم.004طولهويبلغ.تورنالسويديون

دودبيةعاصفةريحالتورنادإعصارإعصار.التورئاد،

هذاويعدالدوامى.أوالقمعىالإعصارويسمى،قوية

تهبلأنهاالأرضعلىالمدمرةالرياحأشدمنالإعصار

كماس032علىتزيدبسرعةالعاصفةمنتصفحول

الأمتار،منبضئمئاتإلىالأعاصيرمعظمقطرويصل

تهبالتيالمناطقفيوالدمارالموتمنكثيرأتسببوقد

عليها.

إلىتمتد،دوراةقمعيةسحابةمنالإعصاريتكون

ولايصل،السحبمنمتراكمةكتلةخلالمن،أسفل

الاخربعضهايضرببينماالأرضإلىالأقماعهذهبعض

المتراكمةالسحبطبقاتإلىوينسحب،الأرضسطح

.أخرىمرةالأرضويضرب،أسفلإلىيهبطثمفوقها،

الشمالصوبالانطلاقإلىالقمعيةالسحبمعظموتميل

مميز.غيراتجاهفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالشرقي

نصففي،الساعةعقارباتجاهعكسالإعصاريدور

فيالساعةعقارباتجاهفييدوربينما،الشمالىالكرة

علىالمناطقبعضفيالناسويطلق.الجنوبىالكرةنصف

أما.الحلزونيالإعمارأوالزوبعةاسمالإعصارهذا

العمودفيسمىمحيطأوبحيرةعلىيهبالذيالإعصار

المائي.العمودانظر:.المائي

وتنطلق،ساعةمنأقلالأعاصيرأنواعمعظميستمر

51بينماتتراوحبسرعة،كم03مسافةإلىعبورهافي

قطرهاويصل،ساعاتبضعبعضهاويمكث،كماس4و.

كم003مسافةإلىتتحركوقد،كم5.2منيقربماإلى

هذهومثل.كماس001بنحوتقدربسرعةأكثر،أو

.مدمرةتكونالتورنادمنالأنواع
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التورنادإعصارتكونبداية

الصورفيتظهروتطوره

ويت!صن،اليمينعلىالأربع

سحابةمىأولأالإعصار

فىيبدوكماقاتمةكتيفة

اليم!!.منالعلياالصورة

علىالدوارالهواءيتش!!

تسمىضيقةسحالةهيئة

الصورةفىيبدو!صماقمعا

يمتدث!اليسار،منالعليا

.الأرضسطحنحوالقمع

سطحالقحعيلمسوعندما

أعلىإلىيدفع!انه،الأرضا

كماضحمةترابيةسحابة

منالسفلىالصورةفىيمدو

ءشصيحطماثماليمير،

طريقه.ديتقريما

العالم،أرجاءجميعفيالأعاصيرأنواعكافةوتهب

وتلك.الامريكيةالمتحدةا!لاياتافيكثيراتحدثولكنها

الربيعفيوتضربهاالبلادهذهتعبرالأعاصيرمنالأنواع

اللاعاصيرعددحصربمكانالصعوبةومن.الصسيفوأوائل

فيتحدثالأعاصيرهذهمنكثيرالأنمشويا،تحدثالتي

عنهاأحدلايعلمثمومن،بالسكانالمأهولةغيرالمناطق

فيسنوياتقريباهبول!007عنالإعلانوقدتمشيئا.

منالحمسينياتمنتصصمنذالأمري!جةالمتحدةالولايات

العشرين.القرن

أرجاءالتارلحميعفيإعصارأشدضربوقد

فيالأمريكيةالمتحدةبالولاياتوإندياناوإلينوي،ميسوري

شعخصا.968قتلفيوتسببام،259عاممارس18

ذإ،التاريخسجلهإعصاروأسرعأكبرالإعصارهذاوكان

عرضاكم51.طولأ،كمء3.منيقربماقوتهبلغت

/س.ع001بسرع!وانطلق

مناطقالأعاصيرأنواعمعظمتضربالإعصار.قصة

وكذلك،الامريكيةالمتحدةالولاياتمنالأوسطالغرب

فلمأمرمنيكنومهما.المكسيكلخليجعالمتاخمةالولايات

الرئيسيةالأسبابتحديدمنالانحتىالعلماءيتمكن

.وانتشارهالإعصارنشأةوراءالكامنة

فاصلحدامتدادعلىالأعاصيرأنواعمعظميتكون

رطبةهوائيةكتلةوبين،باردةجافةهوائيةكتلةبينيقع

منضيقةمنطقةالجبهةتلكامتدادعلىوتنمو،دافئة

هذهوتسمى،الرعديةالعواصفذاتالركاميةالسحب

طقسوينئمنهاالزوابعخطالسحبمنالمنطقة

عنيف.

عندماالزوالغ،خطعنالنابخالعنيفالطقسيحدث

الرطب،الدافئالهواءمنكتلةشديدةوبسرعةترتفع

أيضاويرتفع،محلهليحل،الدافئالهواءمنالمزيدفيندفع

فييبدأالأحوالبعضوفى،الداخلإلىالمتدفقالهواء

إعصعار.إلىالهواح!هذايتحولثم،اسدورانا

يومفيالربيعفصلفيايلأعاصيرأنواعمعظماتحدث

السحبوتظهرالمساء.بدايةفيأوالظهر،بعدرطبحار

بعد.علىالقصففياشعديبدأثمالسماء،فيالرعدية

الكتلوتبدأ،وكثيفةومتراكمةمنخفضةسحابةتتكونوهنا

الالتفاففىالسحابقاععندالموجودةالمستديرة

إلىالملتفةالكتلهذهمنواحدةتتشكلثم،والدوران

وبعدتدريجياأسفلإلىالتمددفيوتأخذ،قمعيةسحابة

فيالبرقويسطعالبردبعضويسقطالغزيرالمطريهطلذلك

تمتدعندماكالصفيرصوتيسمعذلكوبعد،نفسهالوقت

الأتربةوتحركفتثير،الأرضسطهحإلىالقمعيةالسحابة

.عالقصفإلىالصفيرصوتيتحولثم،والأنقاض

طريقه.فيشيءكلالدوارالعنيفالإعصاريدمر

للإعصارالمفجرةالقوةفإنالإعصارقوةإلىوبالإضافة

منتتمكنعخدماصغيرابناءتماماوتزيلتدمرأنيمكن

وخارجه.البناءداخلبينالهواءضغطفيفرقإحداث

يمتصفإنه،البيوتمنبيتفوقالإعصاريهبوعندما

البيتخارجالجوضغطفيهبطالبنيانحولمنالهواء
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ولذاهو،كمابالداخلالهواءضغطيظلولكن،فجأة

ولأن.خارجهمنأعلىالبيتداخلالضغطيصبح

فيكافيةبسرعةيتعادلأنيمكنلاالضغطاختلاف

.الخارجمنينفجرالنهايةفيالمبنىفإن،والخارجالداخل

شديدارتفاعمنللإعصارالكبيرةالرافعةوتنئالقوة

اقتلعانكثيراحدثولقد.القمعيةالسحابةداخلللهواء

بعيداالسياراتوقلبجذورهامنالاشجارالإعصار

الأمتار.مئات

الأرصادمحطاتتحصلالإعصار.أخطارمنالحماية

الرادار،ومحطات،المحليينالمراقبينمنالمعلوماتعلىالجوية

المناخأحوالتبدوعندماوذلك،الجويالسلاحوطياري

فيللناستحذيراالمحطةتصدرثمالإعصار،لهبوبمهيأة

المجتمعاتبعضوترسلالإعصار،فيهايوجدالتيالمنطقة

مراقبةخلالهامنيمكننقاطوإلىالجبالقممإلىالمرأقبين

رادارعليهيطلقالرادارمننوعوهناك.القمعيةالسحب

سرعته.وتحديدالإعصارمكانرؤيةخلالهمنيمكندوبلر

فإنذلكومعوخطير،جللحدثالإعصارأنفيولاشك

نافعةتحذيراتخلالمنإنقاذهاأمكنقدعديدةأرواحا

الإعصار.أخطارضدوملائمة

وتقتلع،ا!افيفمرأنالأعاصيرن2ا!ط.بمشدةيدمرالتورنادإعصار

إلىأحرىكبيرةوأشمياءالسياراتوتحملجذورهاصالأشجار

فيماريونمنأحزاءبالأرضالإعصارسوىوقد.بعيدةمسافات

عشرةوقتلأم829فيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيإلينويولاية

.أشخاص

أخطارمنللحمايةمكانأفضلالمبنىقبويعد

المكانيعدالمبنىفىالسفليالطابقأنكماالإعصار،

ففىالإعصار.أخطارضدحمايةأفضليوفرالذيالامن

طاولةتحتيجثمواأنالناسيستطيعالسفلىالطابق

منهايقتربأنالمتوقعالغرفةجوانبأحدعلىموضوعة

تحتطابقعلىيحتويلاالذيالمبنىفيأماالإعصار.

فراشأومنضدةأسفلالانبطاحالناسعلىفيجب،الأرض

الواجبومن،كليةالنوافذعنوبعيداالأرضيالطابقفي

فيالفرقحدةلتخفيف،مفتوحةالنوافذبعضتظلأن

منيصبحوهكذا،وخارجهالمبنىداخلبينالجويالضغط

المساكنإخلاءوينبغيالانهيار.منمئالمبنىالميسور

هذهفمثلالإعصار.باقترابالشعورعندالمتحركة

نأالمكنمنبل،حمايةأيةتقريبافيهاتتوافرلاالمساكن

علىينبغيالعراءوفي.عقبعلىرأساالإعصماريقلبها

إلىمتجههوجوههمتكونوأنأرضاينبطحوأأنالناس

ممكنا،ذلككانإذامنخفضمكانفيأو،حفرةفىأسفل

ضدالحمايةببعضالناستزودأنشانهامنالطريقةوهذه

الإعصاررفعدونتحوللنأنهاإلا،المتطايرةالأنقاض

القمعية.سحابتهخضمفيوقذفهمالشخص

الممطر،الإعصار،الحلزونيالإعصار:أيضاانظر

الطقس.

عالمام(.549-)1112ماثيسونالنئورنج،

تطويرمجالفيمهمةإسهاماتقدمإنجليزيرياضيات

وصفاقدم،ام379عامففي.الإلكترونيةالرقميةالحواسيب

منتستطيعوهي،تورجآلةباسمالانتعرفحاسبةلالة

شريطالآلةلهذهكان.حسابيةعملياتأيأداءالمبدأحيث

الرموز،عليهاتكتبأنيمكنمربعاتإلىمقسمطويل

إلىأواليسارإلىالشريطرأسيتحركأنالممكنمنوكان

الأوامرإعطاءخلالهامنيمكنلوحةللآلةكانكما،اليمين

تورنجآلةأصبحتوقد.العملياتبهتجرىالذيبالترتيب

.الحاسوبفيبرمجتهيمكنالذيمالتحديدمهمةأداة

فيالرياضياتودرس،لندنمدينةفيتورنجولد

بالولاياتبرنستونوجامعةالبريطانيةكمبردججامعة

نأتورنجاستطاع،الثانيةالعالميةالحربخلالوفي.المتحدة

فيالعملبدأ،الحربوبعد.الألمانيةالشفراتيفك

وفي.بريطانيإلكترونيرقميحاسوبأوللبناءمشروع

كانإنلتحديداختبارإجراءتورنجاقترح،أم059عام

نأوالواقعتفكر،أنتستطجعالالاتبأنالقولالممكنمن

إليهمايشاركثيرا،تورجاختباريسمىالذيالاختبارهذأ

الاصطناعي.الذكاءباسمالخاصةالمناقشاتفيالان

الاصطناعي.الذكاءانظر:



تورنز431

سلسلةمنينبعألمشراليا،حنوبفييقعنهرقورس

أديليدمدينةمخترقاكم08لمسافةويجري،لوفتيجبال

مدينةوتحصل.فسشتسانتخليجفييصبأنإلى

كلفيالنوعلىالواقعةالمياهسدودمنالمياهعلىأديليد

ماأكثرومن.فاليوهو!باركوثورندونميلبروكمن

التسويقية.المشجاتحدائقتورنزواديبهيشتهر

ص!صكتوثيقعلىيقومتورنزنظامئظام.تورلر،

ويحم!!.الغربيةأجلدانابعفرفي(العقارات)ملكيةالملاجمة

جنوبفيوضعهأسذياتورنزروبرتالسيراسمالنظامهذا

تسهي!!هوالنظامهذامنوالغرض.أم858سنةأستراليا

؟الأخرىبالممتلكاتأسوةالأراضيملاجةانتقالوضمان

حقوقمنللتأكدرالمتكلالفحصلعملياتحدووضع

ال!راضي.تملك

أن-الغربفي-أخظاماهذاضوءفيللمالكويحق

ذأكوبعد،أرضهأضسجيلبطلبالسجلاتلأمينيتقدم

إصدارأذلكضوءوعلىالادعاء،صحةمنالتأكديتم

هذهوتثبتتغييرها،للمحكمةيحقلاتملكشهادة

ذكرعلىوتحتويمال!!ا.واسمالتملكأحقيةالشهادة

لحقوقالمتعلقةالنظهاميةالحدودأوالادعاءاتلكل

حقمنالعقارهذاأنوظهربعدفيماحدثفإذا.التملك

تمالتيالرسومطريقعنتعويضهيتمفإنهآخرشخص

منامستثمارهتموماأعقاراتاتسجيلمقابلفيتحصيلها

.الرسومهذه

علىسارتأستراليا،جنو!فيالنظامهذاتطبيقبعد

أصستينياتا!ىونيوزيلسداالأحرىأالأستراليةالولاياتنهجه

منالثمانينياتوفىعشر.التاسعالقرنمنوالسبعينيات

والولاياتكنداأجزاءبعضفيأيضايطبقبدأنفسهالقرن

الكومنولث.وبلدانالأوروبيةالبلدانتبنتهكما.المتحدة

وويلز.إنجلتراطبقتهأم862معنةوفي

ولايةفيالأراضيانتقاللمر!عومتورنزقانونيخضع

فيالعقاريةالأراضيومراسيمأسترالياوغربفكتوريا

الأراضيكلالنظامهذايشملولا،الأخرىالولايات

المخاطقبعضفيإلزاميقانونولكنهأسحتراليا،فيالأخرى

.الأخرىاللأسترالية

928.216س!طنهاعدديبلغ،كنديةمدينةتورووو

الحبرىالحضريةتورونتومديمةمنطقةأنحينفي،نسمة

المدينةوهذه.نسمة؟681427.3إلىسكانهاعدديصل

الحضريةمنطقتهاوتتمبربكندا،أونتاريوولايةعاصمةهي

أخرىحضمريةمنطقةأيةمنبالسكانازدحاماأكثربأنها

فييعيشونالذينالسكانعددفإنومدلكبكندا.

مدينةيقطونالذينأصسكاناعدديفوقمونتريالمدينة

لبحيرةالغربيالشماليالساحلعلىالمدينةتقعتورونتو.

علىالواقعةالكنديةالموانئوأكبرأهممنوهيأونتاريو،

ازدحاما.وأكثرهاالعظمىالبحيرات

والمعاملاتللتصنيعاشئيسىالمركزتورونتومدينةتعتبر

ثلثتضممنطقةتقع.كندافيوالاتصالات،أجةالما

المدينة.هذهمنكمأ5.حواليبعدعلىالكنديةأطصانعا

،العملاتبورصةفيالاولالترتيبتورونتومدينةوتحتل

مدينةوتتقدم.اليوميةالتجارةححمأساسعلىوذلك

والنشرالطاعة!جالاتفيالكنديةالمدنجميعتورونتو

كمركزبقيادتهاأيضاالمدينةوتتميز.الأفلاموإنتاجوالتلفاز

فيالعامةوالمكتباتالمتاحفأكبروبها.كنديثقافي

كندا.

الميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينوخلال

الخطوطعلىنقلمنطقةتورونتومنطقةالهنوداستخدم

عاموفي.هيورنوبحيرةأولتاريوبحيرةبنالأرضية

اللاد.فيللصناعةالرئيسيوالمركزلكمداأوشكاريوعاصمةتورونتو

ويبلغ،والمراقبةالاتصالاتبرج،إنصيبرجتورونتومعالمأهموم!

قائمبناءأعلىويعدأم769عامالبرجتشييدوتم.م535ارتماعه

العالم.فيبداته



315ساموريالتوري،

لحكومةممثلاسيمكوجريفسجونأصبحأم197

)حالياالعلياكندافيالجديدةالبريطانيةالمعستعمرات

عاصمةالحاليتورونتوموقعواختارأونتاريو(،

بعدأصبحتالتينيواركمنبدلأ،الجديدةللمستعمرات

مو!ام397عامفيسيمكوأسرلها.عاصمةذلك

هذهاسمغيرام834عاموفي.يوركوسماهاستيطان

.الاجتماعيعنيهندياصطلاحوهوتورونتو،إلىالمدينة

التاسعالقرننهايةخلالصناعياتورونتومدينةتطورت

.للمواصلاتمركزاوأصبحتعشر

تورونتومنطقةبلديةأصبحتأم549عامفى

أمريكافيحضريةفيدراليةبلديةأولالكبرىالحضرية

عشرةواثنتيتورونتومنالمنطقةهذهوتتكون.الشمالية

لأونتاريوالتشريعيةالهيئةأنشأتولقدلها،تابعةضاحية

المشاكلبعضلحلالسبلبعضبإيجاديقومفيدراليااتحادا

وضواحيها.تورونتومنلكلالشائعة

أعلىمنمبانثلاثةعلىتورونتومدينةتحتوي.المدينة

بارتفاعطابقا72ادذيمونتريالبرج:العالمفيالمباني

بارتفاعطابقا68ادذاتبلازاسكوتيابنايةمترا،285

75ادذوالغربىالتجاريالمبنىأيضاويرتفعمترا.276

الكنديالبرجيعلومنهمقربةوعلىمترا.923طابقا

553بارتفاعالضكلالرمحي،الصلبالفولاذي،الوطني

العالم.فيإنشائيةبنايةأطولوهومترا،

سكانخمسييقاربماأسلافيعود.السكان

الثانيةالعالميةالحربنهايةففي.بريطانيةأصولإلىتورونتو

أماتورونتو.إلىايلأوروبيينمنكثيرهاجر،أم549عام

فهموالبرتغا!نالإيطالبنإلىأنسابهمتعودالذينالسكان

مجموعاتوهناك.عرقيتينمجموعتينأكبريشكلون

واليونانيين.والفرنسيينالصينيينتضمأخرى

والمناطقالختلفة،الدولمنالمكثفةالهجرةتسببت

جدا،حادةسكنأزمةفيتورونتوإلىالأخرىالكندية

الإداريةالمنطقةوحكومةالفيدراليةالحكومةقامتولقد

المساكنمنالكثيرتشييدعلىبالعملالبلديةوحكومة

ذووالسكانيملكهاالتيالخاصةالمساكنوإعانةالشعبية

المحدود.الدخل

فيالريادةمكانتورونتومنطقةتحتل.الصناعة

حيثكندا،فيالرئيسيةالصناعيةالمراكزعلىاحتوائها

تنتج،المنطقةهذهمصئفي07)05منأكثريوجد

أمريكيدولاربلايينسبعةمنبأكثرثمنهايقدرمنتجات

هذهفيوظائفالعمالثلثحواليويشغلمشويا.

الاغذيةصناعةالرئيسيةالصناعيةالانشطةومن.المصانع

الكهربائيةوالأجهزةوالإلكترونياتوالملابسوالمطبوعات

.الأخشابومنتجاتوالمطاطوالورق

رئيسيامركزاتورونتومدينةتعد.الماليةالمعاملات

المصارفأكبربهايوجدحيثكندا،فيالماليةللمعاملات

الماليةالأوراقسوقوتعد.التأمينوشركاتالكندية

الأسهمتحارةفيماليةسوقأكبررابعبتورونتو)البورصة(

الشمالية.أمريكافى

أكبرتورونتومدينةتعتبر.والاتصالاتالمواصلات

الختلفةالمنطقةهذهمنتجاتتنقلحيث،مواصلاتمركز

طرقإلىبالإضافةبحراأوجواالعالمأنحاءبقيةإلى

ويقوم.البحريلورانسسانتطريقمثلالنهريةالملاحة

منطنمليون281يقاربمابتحميلتورونتوميناء

مشويا.البضائع

منطقةفيالإروكيوسهنودعاش.تاريخيةنبذة

القرنبدايةوخلالإليها،الأوروبيينوصولقبلتورونتو

تجارية،ومحطةتنصيريةبعثةالفرنسيونأنشأعشرالثامن

ميناءقلعةبمساعدةيقوم،الجزيرةشمبهمقابلوحصنا

حصنالفرنسيونأحرقأم975عاموفىتورونتو.

عاموفى.عليهالاستيلاءالبريطانيينيحرموالكيتورونتو

مناطقجميعبريطانياباريسمعاهدةأعطتم1763

كندا.

هذهعلىسيمكوجريفزجونأطلقام397سنةوفي

القواتوقامت.يوركدوقيةمنبدلأيوركاسمالمستوطنة

علىبالاستيلاءأم812عامحربخلالالأمريكية

اسمغيرأم834عاموفيبإحراقها.قامتثم،يورك

تورونتو.إلىيورك

خلالالحربولوازمبالإمدادتالمطالبةأحدثت

العالميةوالحربام(189-191)4الأولىالعالميةالحرب

ثمتورونتو،لمنطقةصناعيانمواام(9-145)939التانية

تورونتوفيالمهاجرينالأوروبيينمنالالافمئاتامشقر

الثانية.العالميةالحرببعد

.(م0091-؟هـ،أ813-)؟موريسا،لتوريا

الوقتفيتعرفالتيالمنطقةفيولدإفريقيسياسيزعيم

منقليلةأميالبعدعلىتقعالتيغينيا،بجمهوريةالحاضر

كانوإنماعالما،سامورييكنولموليبيريا.سيراليونحدود

.توريأسرةإلىينتمىأميارجلا

الدبولامنبدأهاالتيالأولىساموريلرحلاتكان

.المعاصرةالإسلامإحياءبحركةتأثرهفىالأثرأكبر

خدمةفيجنديايعملكانعندماالأولىتجربتهواكتسب

التوسع،مجالفيخبرةكذلكواكتعسبالماندي،ملك

دويلاتبينمنجديدةإسلاميةدولةفتحفىفطيم

عمرالحاجأملاكمنالجنوبفيالواقعةالصغيرةالماندي

منتصففىدولتهنواةتأسيسمنساموريوتمكن.القوني



سيكو،توري631

عامفيوحصل.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالستينيات

أحكاموطبقالمعساجدوبنى.الإمطملقبعلىأم871

الذهبمصادرعلىومسيطر.رعاياهعلىالإسلاميةالشريعة

فيودخلالنيجر،إلىبهمةفتوحاتهومد.البوريفي

نأالمحتملومن.ام884اعاسيكوأحمدويمحرب

يواجهأنعليهركان.أمافيجديدةدولةشميدقديكون

المواردعلىللاستيلاءقدمالذيالفرنسيالاستعمار

الأمر.ألادئفييسيرةشاتمناوفيمعهماودخل،الكثيرة

منالفرنسيونقدمامأ-882887بينماالفترةوفي

المشتركةالحدودأضحديدمعاهدةعقدوطلبوا،واحدةجهة

عامفيولكنمؤقتا،الفرنسيالزحفوكان.وبينهمبينه

نأساموريعلىوأصبحبيساندوجو،تصادموا،أم198

الحاضرالوقتفييعرففيمالمواجهتهمالشرقإلىيتوجه

أمخربياالجنوبإلىيتجهأنعليهكانكما،العاجبساحل

معهالالتقاءمنفرنساتمكمتالنهايةفيولكبنغانا،من

الأثناءاتلكوفي،أم898عامذلكوكانوأصرتهثانيةمرة

شىماتو.الحديدةدوأضهبتشييدمشغولأساموريحصان

.أم!..عامالمنفى

سيكوأحمدأم(.-849أ)622سيكو،توري

عامحتىأم589سنةمنذغينياجمهوريةرئيستوري

فيغينياحيادعلىحافظأنهأعمالهأبرزمن.أم849

وظو.الإفريقيةالاستقلالحركاتوأيد،الدوليةالسياسة

غينيافيالعماللنقابةقائدا،السيامحيةالساحةعلى

غينياوقاد.الفرنسيالاحتلالتحتكانتعندماالفرنسية

فيتوريسي!ضموأ!دكاد.م5891سنةالاستقلالنحو

بغينيا.فرانا

نلبينيشطرنجلاعب(.أم-519)يو!جين،توري

تولوكامدينةفيالمقامةالعالميةالشونجلعبةبطولةحاز

آسيويأولبذلكوأصبح،م8291عامالمكسي!سة

بينرفيعةمنزلةويحتل،اللعبةهذهبطولةعلىيحصل

العالميين.الشونجلاعبيأوائل

الجنوبيةإلويلومدينةفيتوريأوليفروسيوج!تولد

لعبةممار!عةوبدأ.الفلبينيةبانايجزيرةوسطفيالواقعة

الثانيةفيوأحرز.عمرهمنالسادلممةفيوهوالثعطرنج

فيبلادهتوريومثلالوطنيةالفلبينبطهولةعشرة

سنةوفي.أم729مشةمنذالعالميةالشونجمباريات

العالميين.اللاعبينأشهرمرواحدأيوحينأصبحأم749

!شةمانيلافيالمقامةالمبارياتإحدىفيوا!متطاع

العالميالحسوفييتيالشطرنجلاع!يهزمانأم769

.كاربوفأناتولي

عدم.،لبديعا:نظرا.لدوريةا

يصي!اكالخلالتوريتم!زمطمتلار!.توريد،

حركاتأعراضهوأبرزالحسمفيالأعصابانظاممركز

منه.وعىبدونالمصابيصدرهاأصواتأومفاحئةعفوية

النساءمنأكثرالرجالويصيبمتوارتداءأنهيبدور

جورجالفرنسيأسدكتوراوكاداحد،رإلىثلاثةلنسمة

سنةفيالمرضهذاعنكتبمنلأرلاتوريتديجيلز

إليه.فنعسص،م8851

الثانيةسنبينالظهورفيتوريتمتلازمةأعراضوتبدأ

السابعةسنفيتظهرماأجاغاولكنها،عشرةوالخامسة

يتوالىثم.العينانتحدثهاإراديةلاغمضةأعراضهوأول

فيإراديلاتقلصوهيالخلجةمثلأخرىأعراضظهور

وأالجسموسطأوالأكتافأوالعنقأوالوجهعضلات

أصواتإصدارفيالمرضلهذاالمصابونبدأوربما.أطرافه

وفيوالغمغمةوالتنحنحأضحيراوالنماحمثلإراديةألا

بذيئة.أسفاظبأشفوهونحصةحالات

التركيز،علىالقدرةعدمالمصابينبعفرعلىأيفهرو

الأحيانبعضفيالأعراضهذهوتزداد.المفرطوالنشاط

خللاليسالداءهذاأنومع.أخرىأحيانفيوتتضاءل

عاطفيةمشكلاتبهالصابينلبعضيسببأنهإلانفسيا

مرضهم.معالتكيفعنلعجزهما

فيالخللهوالداءهذامصدرأنالباحثونويعتقد

تنقلالتيالكيميائيةالمادةوفيالعصبيالإرسالجهاز

توريتلمتلازمةوليس.الاعصابخلايالينالإشارات

تخفيفإمكانهافيالأدويةلعضول!ضشافعلاج

فيالمرضلهذاالمبكرالتشخيصويفيد.المرضيةالأعراض

عاطفية.بمشكلاتالإصابةمنع

المواريث؟بمالقانون،البكورةحقانو:.التوريت

الوصية.،الوراثة،النبلاء

(.؟م3161؟)ديلمحايرلوس!،توريس

غينياولابواأستراليابينالوا!المضيقاكتشفأمعبانيملاح

هذااكتشافيستطيعأوروبيأولأصبحوبذلك،الجديدة

أ!سبانياملكمولهاحملةخلالأم،606سنةالمضيق

المضيقهذاعلىتوريساسمأطلقوقد.الثالثفيليب

توريس.مف!يقفسميلذكراهتخليدا

ديفرنانديزليدروالبرتغاليعادرأم506مشةفي

وهذهسفن،ثلاثمنتتكونلحملةقائدابيروكويرس

عنوالبحثللتحريالأسبانيةالحكومةمولتهاالحملة

وكانسكانها.وتنصيرالمجهولةالجضوبيةالأراضيأحوال
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مضيقعبرللإحاريوما34امتغرقتابدريكووسانريستريسلوس

شبهتكودقدالمضيقجنوبيحزراساهدقدأنهتوريسذكر.توريس

الأسترالية.يورككيبجزيرة

اسمتحملالتىالثلاثالسفنهذهلإحدىقائداتوريس

ريس.تريسلوس

عليهاأطلقأرضاالعسفنوصلتام606سنةوفي

الجنوبيةالقدسفالروحأراسمكويرسالحملةقائد

غادروفجأةفانواتو.باسمألانتعرفالأرضوهذه

الرحلةواصلبينما،المكسيكإلىمتوجهاالحملةكويرس

سانالثالثةالسفينةقائدبرادوديدييجووالبحارتوريس

بدريكو.

بلغتاأنإلىالجنوبباتجاهالرحلةالسفينتانوواصلت

تجدولمالاستواء،خطجنوبدرجة02عرضخط

الشمالإلىاتجاههافغيرت،الخطهذاعلىأرضاالحملة

خطيتملينأرضرؤيةتوريسوا!متطاع.الغربي

وتشيرالاستواء.خطجنوبدرجة12و511.

هيالأرضهذهأنإلىالحملةدونتهاالتيالأوصاف

ثم.الجديدةغينيابابوافمرقالواقعةلويزيادأرخبيل

بابواجنوبإلىذلكبعدرحلتهماالسفينتانواصلت

شمالياطريقاهناكأنيعرفتوريسوكان.الجديدةغينيا

فاضطرمواتيةتكنلمالرياحأنإلامولوكاسإلىيؤدي

الصخورجانبيهعلىتكثرضيقمضيقعبرالإبحارإلى

الخوة.والتياراتالناتئة

خلالالرحلةأنإلىبرادودونهاالتيالمعلوماتوتشير

رأىأنهتوريسوذكريوما.34الستغرقتقدالمضيقهذا

جهةفيتقعكبيرةأرأضيالمضيقهذاعبورهأثناءفي

كيبجزيرةشسبههيالأرأضيهذهكانتوربما.الجنوب

قدالبحارةهؤلاءأنالممكنمنولكنه.الأستراليةيورك

كيبورأوامرتفعامكاناوتسلقوا،بانكسجزيرةعلىترلوا

رؤيتهالبحارةمنأحديذكرلمهذامنالرغموعلى.يورك

أستراليا.قارةبحجمكبيرةأرضا

رحلتهاالسفنواصلتالمضيقهذاعبوروبعد

سنةمايوشهرمنالسادسفىالفلبينإلىفوصلت

نأإلا،اكتشافاتهعنتقريراتوريسكتبوهناك.ام706

مائةعلىمايزيدمضيوبعدأهتماما.يلقلمتقريره

والأكاديميونالخرائطراسمويكنلمسنةوخمسين

.البقاعتلكفيمضيقبوجودعلمعلىوالبحارة

فىتوريستقريردالريمبلألكسندروجد2761وفي

توريس.باسمالمضيقهذاوسمىمانيلاأرشيف

بعضويعتقد،توريسحياةعنالكثيريعرفولا

الأسبانيينالرعاياأحدكانربماتوريسأنالمؤرخين

الفرنسية.برشانيفيالمولودين

م(.7461-061)8إيفانجليستا،توريشلى

للفلكيمحباصديقاكان.إيطاليوفيزيائيرياضيعالم

الضغطلمقياسباكتشافهمعروفاأصبحجاليليو.والفيزيائى

علىتحسيناتأدخلأنهكما.أم643عامالجوي

جيومتريكاأوبراوكتب.والميكروسكوبالتلسكوب

إيطاليا.فيفاينزافيإيفانجليستاولدام(.64)4

البارومتر.:أيضاانظر

عدديبلغبو،نهرعلىإيطالياشمالفيمدينةل!وري!

تورينوالإيطاليواسمها،نسمةأ،0523.01سكانها

السياسيةإيطالياأقاليمأحد،بيدمونتإقليمعاصمةوهي

العشرين.

شمالىفيالأماكنأجملمنواحدةتورينومدينة

علىالجميلةالنباتيةوالحدائقالمتنزهاتتمتدحيثإيطاليا،

حديديةسكةخطويمتدالبو.لنهراليسرىالضفةطول

المنظربرؤيةالزائرونيستمتعحيثالتلأعلىإلىمعلق

أماكنالعامةالميادينمنالعديدوتوفر.للمدينةالرائع

كفنيسمىماالمدينةكنيسةفييوجدكمافيها،فسيحة

قطعةأنههناكالنصارىمنكثيريعتقدالذيطورينو

.السلامعليهالمسئ!جسدبهالفالتيالقماش

ذإ،وطويلحافلتاريخذاتقديمةمديخةوتورين

عبرأنبعد.مق218عامهانيبالالقرطاجيالقائداحتلها

هائلحريقالمدينةالتهم961عاموفي.الألبجبال

منالفترةوخلال.بالارضبيوتهامنالكثيرسوى

الأولىالعاصمةتورينكانتام865إلىأم861

أشمومنوالحديقةالملكيالقصرومازالإيطاليا،لمملكة

فيها.المعالم
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المدارمرمرالعديدلالمدينةالتعليميةالمؤ!سساتوتشمل

وأكاديميةومتاحففلكىمرصدبجانب،العسكرية

.أم404عامإنشاؤهاتمفقدتورينجامعةأما.للعلوم

المؤلفاتمنمجموعةعلىتحتويمكتبةبالمدينةوتوجد

العهد.القديمة

،(أم459-أ939)الثانيةالعالميةالحربوخلال

إيطاليامنلكلأتخيرةالإنتاخمهمامركزاتورينكانت

حراءمنالمدينةمصافيمنالعديدتدميرتموقدوألمانيا.

أنإلآ،أم439و4291عاممطفىالجويةالحلفاءغارأت

أثناءفيبهالحهتالذيالحراببعدتعميرهاامشعادتالمدينة

أصناعيةاالراكزمن"شاحدةأجوماأصبحتوقد،الحرب

الحريريةالموادمنتجاتهاأهماوتشمل.إيطاليافيالمهمة

الإيطالية.السياراتمنعديدةوأنواعا

)1!حتاد(.الإحصاء:انظر.لطبيعياالتورء

بييرأم(.أ-308)743لوأولمحرتورتوسان

وهو،هاليتيفيالسودأضوارامنبريداتوسعاندومينيك

منأصدهواكان.لهاييتىحماحابعدفيماأصبحجرال

.عمرهمنالحمس!!حتىعبدانفسههووكان،الرقيق

هاييتيحاكممقوأسةم!)الفاغ(لوأوفرتورلقباكتعسب

يأفيفتحايحققأنالرجلهذا"يستطيعالفرنسي

الأعداء.خطوطتحطيمعلىقدرتهإلىفيهايشير"مكان

أخبارسماعهمبعدالفرنسيةهاييتيشعبثاروقد

هاييتيفيالعبيدثارأم197سنةوفي.الفرنسيةالثورة

!شةوفيفرنسا.بقتالوبدأوالهمقائداتوسانوأصبح

إلىتوساندفعمماحريتهمالعبيدفرنسامنحتام397

والبريطانيينالأسبانضدحربهافيفرنسامساعدة

هاييتى.حكمفيالطامعين

السودبينأهليةحربانفجرتأم997سنةوفي

والآحرأبيضأحدهماأبوينمنولدوا)أشخاصوالمولدين

لجزيرةثماوأصئحاالسودجانبتوسانوتزعمأسود(.

فيازدهرتالتيهاييتي

حكمه.فترة

نابليونوقعوعندما

سنةاميانسلاممعاهدة

أوروباجانبوأمنأم208

وأعلنهاييتييخضيعأنقرر

توسانولكن.الرقإعادة

!دممالذلكمعارضتهأعلن

حملةإرسالإلىنابليون

لواووقىرقىد!انوتملإخضاعهعسكرية

ضدالعملبعدمتعهدأنبعدسراحهأطلقتم.عليهأعبضا

أخرىمرةعليهقبضواأنمالبتواالفرنسيينأنإلافرنسا.

وتمالفرنسيةللحكومةمضادةسريةحركةفيلاشتراكه

السجن.فيتوفيحيثفرنساإلىنقله

الإمبريالية.ان!:.التوسعية

وإلىالضىساحلهاعلىيقعأصياإيطافيإقليمتوسكافيا

تسعمنالإقليمويتكونروما.مدينةمرالشمال

وعدد2كم22/!09قدرهامساحةويغطي،محاف!ات

زراعىمركزوالإقليم.تقريبانسمة057.3لأ629س!صانه

الأقليمهذافيتصنعالتيالقم!وقبعاتمهما.وصناعي

الإقليمويضم.لجهورنقبعاتباس!اكلهالعالمعبرتعرف

ولجهورنوسيناوبيزافلورنسامثلالشهيرةالإيطاليةالمدن

.اليفورنو(

والعلميةالفنيةالمراكزأحدطويلازمناتوسكانياظلت

المنطقةهذهكانتالماضيةالعصوروفيإيطاليا.فيالمهمة

استخدموقد،الأترسكاليينباسميعرفونلاقوامموطنا

فيالتوسكانيةاللغة-وبتراركدانتي-إيطاليانشاعران

أشعارهما.

فلورنسا.؟الأترسكانيون:أيضاالظر

.(م91ء7-681)7أرتورو،ئوسكنيني

السيمفونيةالموسيقيةالفرققادةأكثركانإيطاليموسيقي

فيالرومانسيةالمدرسةوكانت.عصرهفيتأثيراوالأوبراليه

وقد.الموسيقيةالعروضفيتتحكمالموسيقينشاطهبدء

عنالتعبيرمنتمكنهمالمو!ميقىأنالرومانسيونرأى

نأرأىتوسكنينيولكن.ومهاراتهموأفكارهمعواطفهم

خدمةعلىتقتصرالموسيقيةالعروضيؤدونالذينمهمة

وأصر.عواطفهمعنالتعبيردونفقطالمومسيقيالمؤلف

تشكلأنيجبللموسيقىالتحليليةالدراسةأنعلى

الطريقةوبهذه.الموسيقيةالعروضعليهتقومالذيالأساس

العروضعلىويسيطريفهمأنالموسيقيللمؤلفيم!ش

الناسوبدأ،المو!حيقية

التحليليةالدراسةيستوعبون

بهانادىالتيللموسيقى

منهجهوحظي،توسكنيني

فيالنطرمنقطعبقبول

العشرين.القرن

توسكنينيركزوقد

موسيقياقائداكانعندما

المؤلفيمانموسيقىعلىشابا

تويخطأرتوروالإيطاليينالمومميقيين
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للتجارةمركزاتعتبر.نسمة344531الحضريةالموسيقيينالمؤلفينأعمالعلىركزأنهكما.لهالمعاصرين

منهاجعل.المتحدةالولاياتغربيلجنوبوالأبحاثفاجنر.وريتشارددوبوسيكلودأمثالمنعالمياالمعروفين

فىمشهوراصحيامنتجعاوالمشمسالجافالدافئمناخهاالموسيقيالتراثإلىالرجوععلىحياتهأواخرفىوركز

ونساء.رجالآالمتقاعدينمنكثيرهناكاستقروقدالشتاء،عشروالتاسععشرالثامنالقربنبموسيقىيتعلقفيماخاصة

المحليةوالحكوماتالفيدراليةوالولايةأريزوناجامعةتعتبرمنكللأعمالبتفسيرهتوسكنينيوعرف.الميلاد!ن

توسونصناعاتتتضممن.بالمدينةالرئيسيةالعملجهات.فيرديوجوزيبيبيتهوفنفانلودفيغ

.النحاسوإنتاجالإلكترونياتوصناعةالسياحةبمدرسةوالتحقبايطاليا،بارمافيتوسكنينيولد

ر!ءكقائدعملهوبدأوالبيانو.التشيللوودرسالأهليةالموسيقى

فتحبهايتمتقنيةالدمولهالاو!كيهثوسيعقادعندماوذدكعمرهمنعشرةالتاسعةفيموسيقي

الكولسترولمنبتر!سباتانسدتالتيالشرايينالإيطاليةاللأوبراشركةبصحبةعايدةلأوبرامولمميقياعرضا

الترسباتهذهمثلوتسمى.أخرىوموادوالكالسيوم-.!"...-

للمرضىمهمالدمويةالأوعيةوتوسيع)الملاك(.اللويحاتسنهلمواصئمي،البراريليهجاليروريودي!يالممجوله

أشهربانهاعرفتالتيلاسكالالقاعةالفنيالمديرام898

خطرةبدرجةضيقةالتاجيةشمرايينهمأصبحتالذين.الوقتذلكشيبإيطالياميلانوفيأوبراليةقاعة

ويوفر.قلبيةبنوبةللإصابةكبيرةبدرجةمجرضينتجعلهمنيويوركمدينةفيالمتروبوليتانلأوبراقائداأصبحثم

مثلمنللعديد،للجراحةبديلاالدمويةاللاوعيةتوسيع،المنصبهذامناستقالام519وفي.ام!.8سنة

المرضى.هؤلاءفيلاورىلالقاتا!يالمديرليصبحميلانوإلىوعاد

قثطارإيلاص!يتم،التاجيةالدمويةاللأوعيةتو!عيعفيكرههدفعهوقد.ام29-9ا129بينالواقعةالفترة

المسدود.الشريانداخلبهمتصلبالونمع(طويل)أفيب،ا!رةا!ولا!اتإلىالعودةإلىالفاشميةإيطاليالحكومة

،الدمويالوعاءمنالضيقالجزءإلىالقثطاردضلوبجدمنذالنيويور!ؤ!ظهارمصنيكأوركسضصاقيادةوتولى

جدارعلىاللويحاتالبالونفيسحق،البالوننفخيتم.أم369إلى9291

شركةقيادةتولىأم549عامإلى3791عامومن

ضركةخصيصالهأنشأتهاالتىالسيمفونيةالأوركسترا

كاكاكاع:لير:بلغعندماتوسكنينيوتقاعد.سي.بي.إنالأهليةالإذاعة

تن؟?الم!!!*!-إءص!!:كاض-؟7وع4!3.عمرهمنوالثمانينالسابعة

/ص،!يالو

لمكا!:كا!!-7-س!!لأا!أم(.085)1761عريشولتزماريتوليمو،

كاكا3!""كأ!-ل!!/،؟وقد.الشمعمنالتماثيلبصنعاشتهرتسويسريةسيدة

ع!!؟!7؟-صء:ومازالأم،208عاملندنفيتوسومداممعرصأنشأت

كا12تماثيليضمالذيالشهيرالمتحفبهذايحتفظونأحفادها

قل!ا!اثيأنوالواقع.المرمصقةللشخصكمياتالشمعمن

كالم!!/ص3وبعضتوسومداممنكلبصنعهاقامأعمالهىالمعروضة

!و؟كاكا!كايريقدمالمعرضومازال.حقيقيينلأشخاصأسرتهاأفراد

أ!/قتطرةكالأ/وإ!.كا!كا.عامكلالتماثيلمنالمزيد

لا!/4ئركاكا؟7-7فنوتعلمتبسويسرا،بيرنفيغريشولتزماريولدت

/ىبر!كا؟كاكا!-أم،497عاموفي.بباريسعمهامتحففيالتجسيم

أتهمت3الفرنسيةالثورةأثناءوفيتوسو.فرانسوامنتزوجت

يسحىطويلأنبوبإلجلاخيتم،التاجيةالدمويةالأوعيةتوسيعفىلرؤوستماثيلعملعلىوأجبرت،الملكمعبالتعاطف

فيمسدودشريانإدىويوحهالفحذ(لرأصلالأربيةعبرالقتطرةبعدالسجنأودعتثم،المقصلةوضحاياالثوريةالقيادات

داحل(،اليمين)إلى،المقربةالرسوماتتوضحاليسار(.)إدى،القدب.لندنمدينةإلىرحلتسراحها،أطلقوعندما.ذلك

الشريانفيالقثطرةعلىبالودضبطيتم.العمليةإحراءخلالالشريان

تعيقاقياللويحاتاحسمماةالترسباتديسحئ)2(وينفخ1()المتحدةبالولاياتأريزونا،مدنأكبريخ!ظ!!ن

التئامط.أشأءالحتريانويتسع،ويزال)3(البالونيفرغثم.ناوربالمنطقةسكان،نسمة04"،093نهاسكاعدد،الأصيكيهة
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أغصرااتساعيصاحب،الحالاتأغلبوفي.أصثمريانا

قد،وأعن.الشريانلجدارخفيف!جرحللوعاء،الداخلي

اتساعينشأربماااللأنهبمللمريضفائدةالجرحهذاعنينتج

نحوالمجروحالجداريبرأحيثالداخليللقطرإضافي

.الخارج

فىألهإلا،ناجحةأصدمويةاالأوعيةتومميعاتوأغلب

يحصوخطيرد،لصورةالشريانأحلاجايمزققليلةحالات

لعض!وشى.أطشريانفوريوإصلاحبرا!إبراء

يستدعيممابعد،فيماينسدالمنظفالوعاءفإن،الحالات

جراحة.أوتوسيعإعادة

)كيروالحرارة(،الحرارة)اشاتالالتدفئةانظر:.التوصيل

(،الحرارةلعمريالىفيالجحك!)العراالعزل(،الحرارةتنتما

العيريائية(.ا!ر)الحرالملادةاممهر،ء(،ا)أساسياتالكهرباء

لعضبوساطةالحرارةتوصيلعمليةالفائوالتوصيل

ويحدت.مقاومةندروالخزفوالسبائكالفلزات

حرارةدرحةفيوالسمائكالفلزاتفيالفائقالتوصيل

!4يصتر.م5173.52-وكحيالمطلهتالصفرمنقريبة

هذهفيأضوصيلادائر!أ!فيعواوالزئبقالرصاصمن

عندفائقةموصلاتالخزفأنوابعضوتصبح.الدرجة

المطلق.الصفرانظر:.م41-48إلىتصلقدحرارةدرجة

منثلاثةالفائقللتوصيلالحديثةأضظريةاطوروقد

كوبر،وليون،باردينجونوههـا،الأمريكيينالفيزياءعلماء

ح!(،)3بنظريةالنظريةهذهوتعرفشريفر،روبرتوجون

بجائزةفازواالذينالثلاثةمكتشفيهاألممماءتحملوهي

المظرية.هذهأخطويره!اام729لعامالفيزياءفينوب!!

تفاعللوجودن!اكهربائيةمقاومةالفائقللموصلوليس

منأزواجتكوينعنهينتحأسذيواالإلكتروناتب!تجذبي

ببعضبعضهاالإل!ضروناتاأزواجوترتبط.الإلكترونات

وتحدث.والشوائبالملوثةالموادحولمقاومةدونوتند!

المرتبطةغيرالإلكتروناتلأنالعاديالموصلفيالمقاومة

تتشتت.ثمابالشوائبترتطم

الكهرومغنطيسي.المجالفيالفايتالتوصيلويستخدم

التوصيل،فائقةمغانطتطويرمنأجاحثوناتمكنوقد

وقد.العاديةالكهربائيةالمغانطمنأق!كهرباءتستخدم

إنشاءمنالفيزياءعلماءالفائقالتوصيلمغانطمكنت

سعرعةتزيدأجهزةوهي،فاعليةأكثرجسيماتمعجل

.الجسيماتمعجلانظر.الذرةجسيمات

جورجالألمانيالفيزياءعالمأعلنأم689عاموفى

مولرإليكسأصمعويسرياالفيزيائىوالعالمبدنورز

هدهوتصبح.الخزفيةالموادفيالفاجسالتوصيلاكتشافهما

الفلزاتمنأعلىحرارةعندفائة!توصيلذاتالمواد

لعامللفيزياءنوبلجائزةومولربدنورزونال.والسباثك

العلماءتمكنالوقتذلكزمنذ.الاكتشافلهذاأم879

عندالتوصيلفائقةتصبعأخرىخزفيةمواداكتشافمن

النيتروجينلاستخدامت!!يلحيثعاليةحرارةدرجة

إلىوالسبائكالفلزاتتبريدويجبأتهـيدها.السائل

السائل،الهيليومباستخدامأغائة!االتوصيلحرارةدرجة

النيتروجينمنالتعاملفيوأصع!ت!فةأعلىهور

أ!سائ!.ا

للموادالممكنةالامشخداماتاأجواالعلماءويبحث

مثلافهم.عاليةحرارةدرجةعندالتوصيلفائقةالجديدة

يضبطالتوصيلفائقمفتاحجهازعلىاختبارايجرون

الأجهزةهذهوتعمل.الحاسوبفيال!ئهربائيةالدوائر

التوصيليكونوقدتقريبا.حرارةأيتستىولافائقةبسرعة

المصنوعةالقدرةفحطوطالكهرباء.لتوصيلمفيداالفائق

ممسافاتعبرتياراتحملأنيمكنأضوصيلافائقةالموادمن

الكهربائية.المقاومةبسببقدرةأيفقداددونبعيدة

منكبيرةكمياتتوفرأنيم!شهذهأصقدرةاطخصوأو

مناطقاختيارتسهلشهي،ذأ!كإلىوإضاشة.أ!اقةا

الناسعلىالمحطاتتلكتأثيريكودبحيثالقدرةلمحطات

قليلا.البيئةوعلى

قبلحلهايجبالتيالمشاكلمنالعديدوهنالك

درجاتعندالفائقةللموصلاتالتجاريالاممتخدام

الفائقةالموصلاتمعظمتصنيعويصعب.أ!يةالعاالحرارة

منوليسالانكسارسريعةمادةأيضاالخزفونجد.الخزفية

ح!()3نظريةوتشرح.أسلاكهيئةفيتصنيعهاالسه!!

لمأنهإلا،الخزفيةالموادفيالفائقالتوصيلحدوثكيفية

العلماءويأمل.الظاهرةهذهحولكاملةنظريةبعديقترح

مواداكتشافمنالمعفعلةلهذهالكاملالفهميمكنهمأن

العادية.الحرارةدرجةفىالتوصيلشائقة

التوصيلأونزكامرلنجهايكالهوأضديالعالماكتشف

يقيسكانعندماالاكتشافتمولقدأم،119عامأغائقا

متجمد.لزئبقالكهربائيةالمقاومة

.القريالصمامبمعلم،التقريسبمجون،باردينانظر:

الخدمةاممامل(،ا)التشعيلالبطالةانظر:.التوظدف

ال!جتماعية(.الحياة)!يالمعاقون،المدنية

فىوتقع.روسيافيالذاتيبالحكمتتمتعجمهوريةلىول

وممساحتهاومنغوليا،سيبريابينالولمحصآسيا

نسمة،276).00نحوسكانهاوعدد2كمأ005.07

اللغةيتكلمونكانواأسلافمنتوفاويونمنهم06%



321لوتوفا

والحيواناتالماشيةبتربيةهؤلاءمعظمويقوم.التركية

توفاجمهوريةفىالمعادنإنتاجيشمل.الأخرى

وأهم،لكوبالتوا(الصخريلحرير)الأسبستوسا

الجمهوريةوعاصمة.الحيواناتوجلودالصوفالصادرات

كيزيل.تسمى

ما119سنةحتىمنغوليامنجزءاالإقليمهذاكان

بعد.فيهقويأثروالصينلروسياكانولكن.استقلثم

وبحلول.أم419فيروسيةمحميةالإقليمأصبح،ذلك

ثم،المستقلةتوفاتانودولةالإقليمأصبحأم129عام

قامأم449عاموفيتوفا.إلىبعدفيماالالمممتعدل

تفككوعندما.إليهتوفابضمالسابقالسوفييتيالاتحاد

روسيا.منجزءاتوفاظلتام199عامالسوفييتيالاتحاد

ويلغ،الهادئالمحيطجنوبفيصغيرةجزيرةلوثوط

وليس2،كم62ومساحتها،شخص000.9سكانهاعدد

سوىمنهاالسكانمنأقلعددبهاالعالمفىدولةثمة

غيرمساحةمنهاأصغرهوماهناكوليس،الفاتيكان

.الهادئألمحيطوسطفيوناورووموناكو،الفاتيكان

شرقيشمالكم3و002حواليبعدعلىتوفالوتقع

تقدرمساحةتشغلأوتمتدجزرت!عمنتتكونأستراليا.

منثمانفيالسكانيعيشحيثكم،058منبأكثر

معاثمانيةتوفالوكلمةوتعني،التسعالجزر

خاضعة-إليسجزرباسمسابقاالمعروفة-توفالوكانت

إلىعشرالتاشعالقرنتسعينياتمنبريطانيالحكم

.أم789فيمستقلةدولةصارتثم.ام789

لوتوفا

كاحطسل!مين!جزولي

وطنية

!ادأ!!

--بر!كاثؤ!ثاطضا!لأكمثتمأ!--!-نمحور

!بروئق!زر."ي!توفا

لأبر!*؟ثثما-كأثحيصأ!*!سء!

لياستراارلعأئحتر

--!-+؟حمل!

بمنيوزيلث!بمس

وهيلونافوتيحزيرةفيالقريةتقع.فونافوتيقريةهىتوفالوعاصمة

القطر.منهايتكونالتيالتسعالحزرإحدى

وهىشخص008.2حوالييسكنهاقريةوفونافوتي

أجلمنتوفالونشيدهوللدولةالوطنيوالنشيد.العاصمة

الأسترالي.الدولارهيالنقديةووحدتها،الله

،دستوريملكيتوفالوفيالحكمنظام.الحكمنظام

)الكومنولث(.البريطانيةالشعوبرابطةفيعضووهي

تشريعيمجلسيختارهللوزراءرئيسالحكومةويرأس

جزيرةوكل.الشعبيختخبهمعضوا21منيتكون

أعضاءستةمنمكون-مجالمم!سبعة-مجلسيديرها

جهاتتعينهمأقصىكحدأعضاءأربعةإلىبالإضافة

تنظربينماالقضاياكلفىالجزرمحاكموتفصل،مختلفة

.الاستئنافاتفىالعلياتوفالومحكمة

فيويعيشونالبولينيزيينمنالسكانغالبية.السكان

وللبيوت.للاجتماعومنزلكنيسةحولتتحلققرى

بالقش.معروشةوسقوفمفتوحةوجوانببارزةأساسات

والعسمك،الهند،وجوزالموز،منالرئيسىالغذاءيتكون

جذورعدةأوواحدجذرلهاستوائينباتوهو،والقلقاس

الجزرسكانويربي.للأكلوصالحةبالسيقانشمبيهة

ويرتدي.الاحتفالاتفيلحومهالتناولوالدجاجالخنازير

اللغةويتحدثون،اللونبراقةخفيفةقطيةملابسالناس

اللغتينوكلتا.بالإنجليزيةالكثيرونيتحدثكما،التوفالوية

للحكومة.الرسميةالأعمالفيتستخدمان

ابتدائيةمدرسةالمأهولةالثمانيالجزرمنكلفيتوجد

مدرستينسوىتوفالوفييوجدولا،الحكومةعليهاتنفق

.!حررلر*ياناببامئجاض!جزر،تيوناو!!**3؟

بمص!**

جزيرءكو!المرجانبة*لأصي!*

ثم،!حنرحسمنىثبرجانبهحم!انجويمئرخاو؟ير-ثوسط!فا--7--صس،*،-.ث!ى!!ر--سس!-

اثرحانية!لافوني!تا!قي!74!!*

إبرجانيةنوكولأثيء!شمالى**،

الجثولييالهاديرالممحيط

جذرو+تهيولاكيثا!،س،!!

ميل0001002003004005
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فيالجامعيةبالدراسةالتوفالويننمنقليلويلتحق.ثانويتين

توفالو.منالجنوبإلىتقعجزيرةدولةوهي،فيجي

الشمالمنالتسعتوفالوجزرترتيب.والمناخالسطح

فايتوبو،نوي،نانومنجا،نيوتاو،نانوميا،:الجنوبإلى

الأخيرةوهذهنيولاكيتاو،نوكولالي،فونافوتينوكوفتاو،

الشكلحلقيةمرجانيةمأهولةجزرومعظمها.مأهولةغير

فهيالرئيسيةالأشجاراأما.الضحلةبالبحيراتتحيط

أ!باندالس.اوأشجارالهندجوزأشجار

لحوإلىفيهنهاراالحرارةدرجاتتصلمداريالمناخ

سما035بتقدرأمطهارالجنوبيةالجزرعلىوتسقطم.27

جفافا.أكثرالشماليةالجزرأنحينفيسنويا،

قليلة،الطبيعيةوالموارد،فقيرةالبلادتربةالاقتصاد.

تغطي.تعدينأيولايوجد،معدومةتكونتكادوالصناعة

جوزالجزرسكانيستحدموالبلادمعظمالهندجوزأشجار

تمثلالتي(الحافأ!سداجوز)ثمرةالكوبرالإنتاجأ!ندا

والقلقاسالموزالسكادويزرخ.الرئيسيصادرهم

والحصائرالسلالينسجونكما،الخاصلالمستهلاكهم

نظراالسفنمقعلىأصشبابامنالعديدويعمللتصديرها.

مناطعولةتوفالووتتلقى.أصهمموفىالعملفرصلانعدام

ولريطهانيا.أجاأستراذلكفيبماالأخرىالبلدانبعض

منذساموامنالأوائلالسكانجاءربما.تاريخيةنبذة

هوتوفالومنجزءايشاهدأوروبىأولوكان.السإنمئات

.أم568عامشيوذلكمنداناألفاروالأمسبانيالمكتشف

التا!ئكلشرالقرنمطلعحتىمجهولةظلتالجزرلكن

وقد.إليسجزراسمالأوروبيونعليهاأطلقحيث،الميلادي

القرنمنالأخيرالعقدفيالجزرهذهعلىبريطانياسيوت

معالجزربريطانيادمجتأم619عاموفىعشر،التاسع

جزرمستعمرةنالت!صالشمالإلىالواقعةجيلبرتجزر

مجموعتىفصلتمأمء79عاموفي.واليسجيلبرت

منحتهاالتيأ!توفاأضصبحإيى!جزرتس!يةوأعيدتالجزر،

.أم789أكتوبرمنالأولفيالاستقلالبريطانيا

فونافوتى.:أيضاانظر

الصويافولخثارةيصئمنالطعاممننوعاف!و

الىفوعرفوقد.قوالبأوكعكهيئةعلىالمضغوطة

الوقتوفي.عامألأ...منأكثرمنذالصينفيأصلأ

شرقيفيللبروتينرئيسيامصدراالتوفويعتبرالحاضر،

اسيا.

الكامشردالفاصوليابخثارةسابقاالمعروفالتوفويشبه

يأخذول!ضهخفيفةالأصليةنكهته.الويةالبيضاءالجبنةأو

علىالتوفويحتويلامعها.يطهىالتيالأطع!ةنكهات

الحرارية.والسعراتالأملاحقليلأنهكما،الكولسترول

باستخدامالأوروبيةالأطباقمنكثيرصناعةيم!ش

العشرينالقرنمنالسبعينياتمشصفومنذالتوفو.

التوفويحلأنويمكن.المتحدةالولاياتفيشعبيتهازدادت

اللحمأو،التوابلمعذائبده!فيالرائبةالقشدةمحل

يمكنكماالمحشو،الخبزفيالج!تأوالهامبورجرفىالمفروم

والكريمالجبنفطائرفيأغشديةاالجبنةمنبدلآيستخدمأن

كريم.ال!لصرفي

أقصىفي!حياحيومنتجعالمياهعميةطمرفأييئتو!وللى

ء.بعدعلىأستراليافييلزولنيوساوتالجسوبيالساحل

الأرضمنلسانعلىإيدنبلدةوتقعفكتوريا.شمالكم

لأسطولالرئيسيالمركزالبلدةوتعد.توفولدبيعلىيطل

وللأخشاب،للنفطميناءأنهاكماالصيد،قواربمنكبير

فيالأكبرهيسئثوففيإيدنأسماكتعليبومنطقة

والسالمونالتونةأسماكتعليبفيهايتماحيثأمشراليا،كل

فيالسائبالزيتنهائيةمحطةهناك.والبوريالبحروأذن

الخشبيةالرقائقلتصديرمصنعوبالمنطهقة،كوفسنح

.لليابان

علىتاونبويدمدينةبويدبمجام!تالمغامرأخاجراأسس

الجنوبيالشاطئعلىإيدنمدينةمنتقريبا!11بعد

القرنطوالالحيتانلصيدمركزاكانتوقد،لتوفولدبي

عشر.التاسع

توفيق.،الحكيمان!:.الحكيمتوثيق

يوسف.توفيقعواد،انظر:عواد.يوسصتو!يق

الطقس.انظر:.الجويةالحالةتوقعات

الوقتمنساعةالزمنمؤشرتقديمالصيفيالتوقيت

الظلامحلوليتأخرلذلكونتيجة.معينةلفترةالقياسى

توفيرالزمنتقديمفوائدومن.القياسيالوقتمنساعة

وفيالمساء.فيوالتسليةللا!حتجمامالنهارضوءمنلعماعة

منذالصيفيبالتوقيتللعملدعوتهويليتوليمالدأبريطانيا

بوصفهالتوقيتهذابريطانياا!شخدمتوقد.أم709عام

أما.الأولىالعالميةالحربإبانأم619عاماقتصادياإجراح!

بهوتعمل.ام189عامإيلابهتعملفلمالمتحدةالويلايات

.أخرىوبلادالعربيةالدولبعضالآن

بالنسبةالأرضدورانيقي!توقيتالئجميالتوقي!

لمعرفةنستخدمهالذي،الشمسيالتوقيتأما.للنجوم

بالنسبةالأرضدورانفيقيس،اليوميةحياتنافيالوقت

لوجودالنجميالتوقيتالفلكعلماءيستحدم.للشمس
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نفعسهالنجميالوقتفيالمكاننفسفينفسهاالنجوم

فينفسهالمكانفينفسهاالنجومتظولابينمايوميا،

ليلة.كلالشمسيالتوقيت

ذلكويمثل،نجميةساعة24منالنجمياليوميتكون

محورهاحولالدورانفيالأرضتستغرقهالذيالوقت

نجم.أيإلىالأرضمركزمنيمتد،وهميخطمقابل

السماءفينقطةمنالنجميالتوقيتالفلكيونيقيس

ساطعنجمأييحددلاولكنالربيعى.الاعتدالتسمى

الوقت.انظر:.النقطةهذه

يستخدمونالشمسياليومالفلكيونيقيسوعندما

تكونالذيالوقتفيولكن،الشمسإلىيمتدوهمياخطا

نجم،إلىوهميلخطبالنسبةمرةدأرتقدالأرضفيه

الشمستكونعندئذمدارها،محاذاةفيغرباوتحركت

بدايةفىموقعهامنالشرقإلىواحدةدرجةبعدعلى

للدورانإضافيوقتإلىالأرضتحتاج.الأرضدوران

لذلك.الشمسإلىالممتدالوهميالخطإلىللعودةشرقا

دقائقبثلاثأطولالشمسياليوممتوسطيكون

النجمي.اليومعنالنجميالزمنمنثانية55536.56و

54090.4ودقيقة56وساعة23النجمياليوميعادل

الشمسي.الزمنمتوسطمنثانية

كذلكالفلكعلماءيحدد،النجمياليومإلىإضافة

الوقتهيالنجميةوالسنة.أخرىنجميةزمنيةفترات

الىوالعودةالشمسحولللدورانالأرضتستغرقهالذي

.العامانظر:الفضاء.فينفسهاالنقطة

بينالمنقضيةالمدةهيللكوكبالنجميةوالفترة

ونجمالكوكببينظاهر(وثيق)اقترابمتتالييناقترانين

الكوكبيستغرقهالذيالزمنالنجميةالفترةتقيسمحدد.

بدقة.الشمسحولللدوران

القمر.:أيضاانظر

وهيالعربيالأدبفىالنثرفنونأحدالتوقيعاى

التيالشكاوىعلىالواليأوالوزيرأوالخليفةبهمايوقع

الخطاببنعمرالخليفةأيامإلىتاريخهاويرجع.إليهترفع

واليهكتابعلىتوقيعإليهينسبحيث-عنهاللهرضي-

فىالحشأذنهقدوكان،وقاصأبىبنلممعد،العراقعلى

وأذىالهواجرمنيكنكماابن:إليهفكتب،بيتبناء

المطر.

التيالنثرفنونمنالتوقيعاتأنالمؤرخينبعضويرى

عمرالمؤمنينأميرتوقيعأنإلآ.الفرسعنالعربأخذها

الغريببالأمرذلكوليسالأصلعربيةأنهاشبتوغيره

حينالمفيدالإيجازمميزاتهاأبرزمنالتيالعربيةاللغةعلى

الحاجة.تدعو

إلىونسبت،العباسيالعصرفيالتوقيعاتشماعتوقد

كماوالرشيد،والمهديوالمنصوركالسفاحالخلفاءمنكثير

.والولاةالوزراءبعضإلىنسبت

وأشريفاحديثاأوقرآنيةايةالتوقيعاتتكونماوكثيرا

مرتجلةعبارةتكونوقدالشعر.منبيئاأومثلاأوحكمة

المناسبة.تمليهحسبماالموقعإنشاءمن

متظلم:رقعةعلىالمأمونتوقيعالبليغةالتوقيعاتومن

قرابة.والباطلالحقبينليس

يشكونبطانتهمنجماعةكتابفيالسفاحوو!

النعمة.فيشاركالشدةفيصبرمن:أرزاقهماحتباس

عاملهم:منالكوفةلأهلشكوىعلىالمنصورووقع

عليكم.يؤمرتكونونكما

توقيعالكريمالقرآنمناقتبستالتيالتوقيعاتومن

طاعةسوءشكاحينولاتهأحدإلىكتابهفيالمهدي

الجاهلين!عنوأعرضبالعرفوأمرالعفوخذ):رعاياه

.991:الأعراف

توقيعاتلهوكانتالبرمكيجعفرالوزراءمنواشمتهر

شاكوككثرلقد:عمالهأحدرقعةفيتوقيعهمنهابديعة

اعتزلت.وامااعتدلتفإماشاكروكوقل

ويحلىالإيجازيعتمدالتوقيعاتأسلوبأنويلاحظ

تعتمدكماوالمطابقةكالجناسالبديعيةالمحسناتببعض

.الاقتباسعلىأحيانا

فيجلوسترشمايرفيمحليةرسميةمقاطعةثوكسيري

هذهوتتضمن.نسمة؟00487سكانهاعددإنجلترا.

بلدةجلوستر،مدينةعلىجزئياتحتويوالتي،المقاطعة

كوتسوولد.فىالبهيجةالقرىمنوعدذاتوكسبري

ذاتوالمحاصيل،الذرةعلىالزراعيةمحاصيلهاوتشتول

إنتاجمزارعمنكلتعتبركماوالأزهار،والفواكهالجذور،

فيهاالمهمةالمنتجاتمن،المواشيوتربيةومشتقاتهالحليب

سيفرننهريمنكلتقاطععندالبلدةهذهوتقعأيضئا.

،ام471عامحاسمةلمعركةموقعاكانتوقد،وافون

الوردتين.حروبخلال

شارمرض،المقوساتداءأوثوكسوبلاسموزيز

العنق،منطقةفي،اللمفاويةالعقدبتضخمعادةيتميز

والتعب.الحمىمثل،الأخرىالأعراضتشملوربما

الأعفماءالمرضيصيبأنيمكننادرةحالاتوفي

بدونتركإذامميتايصبعوقد،شمديدةإصاباتالداخلية

علا!.

الخلية(وحيد)كائنالأولياتمننوعالمرضويسبب

الأوليالكائنلهذاالعلميوالاسم.القططفيغالبايوجد
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أكافىيقعندا!ىروىا!اسويصاب.ا!ديةالمقوسة

غيرلحمأكلطريقعنأو،القططببرازالملوثالطعام

.والأغنامالخنازيرمثلمصابةلحيواناتمطهي

شهور.أسابئأوعدةالمرضأعراضتبقىأنويمكن

حالةفيالجسمفىالقنديةالمقوسةتمكثحالأيةوعلى

الشخص.حياةطوالساكنةتعيشماوعادة.ساكنة

الإصابةبسببأصشخصامناعةجهازضعفإذاولكن

المقوسةفإن،أخرىىعدأيةأوالإيدزأوبالسرطان

القمديةالمقوسةنشاطإعادةوتحدثنشاطها.تعيدالقندية

مث!!معالحةويم!ش.الحياةتهددأنويمكنالدماغفيعادة

للملاريامضادعقارمنتوليفةبينبالجمعالحالاتتلك

السلفا.وعقاقير

الثلاثةالأشهرفيالقنديةبالمقوسةالمرأةأصيبتوإذا

الجنين.إلىتنتقلأنيمكنالعدوىفإن،الحملمنالأولى

موته،أوالجنينفىتشوهاتالعدوىتسببأنويمكن

العمىإلىتؤديربماللعينإصابةتسببأنأيضاويمكنها

.المصابحياةمنمتأخرةفترةفي

الفيتاميناعيتاميات(بم)1التغذية:انف!إالتوكو!رول.

(.الفيتاميات)أدواع

مؤرخأم(.985)5018دوإليكس،توكوفيل

كتابهإلىشعهرتهترجعفرنسىلمسياسيوفيلسوف

دراسةوهوأم(،084-)ء183أمريكافيالديمقراطية

.المتحدةالولاياتفيوالاحتماعيةالسياسيةالمؤسساتعن

والثورةالقديمالنظامالاخر،الكلاسيكيعملهويصف

والصراعاتالحكوميةالسياساتأدتكيفام(،)856

الثورةوقوعإلىالأخرىوالطقاتالعلياالطقةبين

م(.9971-781)9الفرنسية

توكوفيلاعتقد،عصرهيمف!منكثيرعكعرعلى

كتابهفي.يمقراطيأولاالحكممنمانمطانتشاربحتمية

المجتمعاتقادتاشتيأ!رتاحللأمريكا،فيالديمقراطية

المساواةومساوئمحاسنوناقش،العملإلىالحرة

كثيراليمالأبخيهاستبدادأنمنوحذر،الاجتماعية

ولذلك،.الآخرينمثلليتصرفالشعبعلىالضغوطمن

والحريةالفرديةإضعافإلىالديمقراطيةتتجهسوف

الولاياتزيارةلعدالكتابتوكوفيلألف.الشخصية

.أم832و1831عاميالمتحدة

أرستقراطية.عائلةابنوهوباريسفىتوكوفيلولد

9183عامىبينالفترةحلالالفرنسيأ!ضاءافيوعمل

عامقصيرةلفترةالخارجيةوزيرمنصبوتولىام،85وأ

.كانفيومات.أم984

فييذممردفظومعناه.العربيالنحودروسأحدالتوكيد

العسامبنوإلىالكلامحملهربما،توهملدفعبمالكلام

)نفسه(فكلمةبالأمر.نفسهالأميرحدثني:مثل،القارئ

الذيأنمنالقارئأوالسامعيتوهمهقدمالدفعجاءت

عنه.رسولأوكمندوبهالأمير،شخصعيرأحدتحدث

نفصأقبل:تقولالمؤكد،كأنعلىالتوكيدتقديميجوزولا

:نوعانوالتوكيد.نفسهالأميراأقبل:والصوابالأمير،

.ومعنويلفظي

نفسه،اللفظبإعادةيتمالذيهو.اللفظيالتوكيد

مطلب.أغلىالحريةالحرية:مثلاسماالتوكيدي!صنقد

وقد.بالممارسةالخبرةتتحققتتحقق:مث!فعلا،يكونوقد

الحق.عنأحيدلال!:مثلحرفا،ي!صن

النفس،:بألفاظيكونالذيهو.المعنويالتوكيد

بهمايؤكد،والعينفالنفصكلتا.كلا،،جميعكل،،العين

علىعثرت:ومثل،نفسهالقائدالكتيبةقاد:مثلالمفرد،

عندويستخدمانوالجم!المثنىبهماويؤكد.عينهكتابى

الموقع،أنفسهماالوزيرانزارمثل:،الجمعبلفظذلك

فلاوكلتاكلاأما.الاجتماعهذاشىأنفسهمأغادةاأخقىوا

الكاتبانمثل:المذكر،للمثنى)كلا(.ا!ثنىإلآبهمايؤ!صد

المثنىلتوكيدو)كلتا(.البارزينأسقصةاكتابمنكلاهما

وكل.الأذىعنكلتيهمايديكصنمثل:،المؤنث

يدكلهاالعربيةالشعوبمث!!:،الجمعلتوكيدوجميع

فيويشترطواحد.قلثجميعهاالعربيةايلأموإن،واحدة

المؤكدإلىيعودبض!ير،تتصلأنالمعنويالتوكيدألفاظ

)الإفراد،والعدد(،والتأنيث)التذكيرالنوعفىويطابقه

(.والجمعوالتثنية

ومعنويا:لفطاتوكيداالضميريؤكدالفمير.توكيد

أنتمثل:،لفظهباعادةالضميريؤكداللفظيالتوكيدففى

والمتمعلالمستترالضميرويؤكد.الكونمبدعاللهأنت

الجنة!وزوجكأنتاسكن):مثل،منفصلرفعبضمير

الوعد.تخلفلاأنتوعهدتك35.:القرة

المتصلالرفعضميريؤكد:المعنويالتوكيدحالةوفي

المرادالضميرتوكيدبعد(العينأو)بالنفسالمستترأو

أناقدمت:مثل،المنفصلالرفعبضميربهما،توكيده

وضح:ومثل.الوعينشرفىالجهدأصدقعينيأونفسي

للاخرين.قصتكعينكأونفسكأنت

كانأو،والعينالنفسبغيرالتوكيدكانإنأما

أولأالتوكيدإلىحاجةفلاجر،أونصبلضميرالتوكيد

اللفظذلكبإيراديؤكدوإنما،المنفصلالرفعبضمير

متصافين،كلهمخرجوااللاعبونمثل:)التوكيد(،

.الاخرونشقعينهوبه،الإذاعةفينفسكوسمعتك
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شكلعلىعادةتكون،مكتوبةقانونيةوثيقةالتوكيل

يفوضهمحامياأووكيلاالوثيقةعلىالموقعويوكل.صك

عنه.نيابةبالتصرف

وغيرالمرضىالأشمخاصالأولالمقامفىالتوكيلويفيد

ديارهمعنالمسافرينأو،بشؤونهمالتصرفعلىالقادرين

أوقاتفيالمسلحةالقواتوأفراد،الزمنمنطويلةلفترة

العمليتركونالذينعلى،خاصةذلكوينطق.الحرب

.والأقاربالأصدقاءشؤونإدأرةإلىالمدني

عنبالنيابةالتصرفالوكيلالعامالتوكيلويخول

،الخاصالتوكيلأما.والظروفالحالاتجميعفيالموكل

فيالموكلأوردهاالتيبالأمورالتصرفالوكيلفيخول

مفعولينتهيالأمور،هذهتنفيذوحال.فقطالوثيقة

.العامالتوكيلمفعولالموكلوفاةتلغيماوعادة.التوكيل

وعملاف،المحاميبينرلمممياتفاقالمحاميثوعيل

قانونا.أمورهمتسييرأوقضيتهمالمحامييتولىبحيث

خاصة.وكالةالنوعهذايسمى

الموكلقضيةالمحاميفيهايتولى،عامةوكالةوهناك

مقابلالمحاميبتوكيلالموكليقومماوعادة.الحاجةعند

نأوبعد.وكالةكذلكيسمىوالذي،توكيلرسومدفع

بتمثيلملزمايصبحفإنه،التوكيلرسومالمحامييتلقى

رسوميتلقىأنللمحامييجوزولا.القضيةفىالموكل

الموكل.خصممنتوكيل

تقديميستطعلافإنه،عامةوكالةالمحامىيأخذوعندما

مصالحمعمصالحهتتعارضأخر،شخصيىلأيخدماته

الوكالة.منحهالذيالشخص

تمحنوبيمرجانيةجزرثلاثمنمجموعةثوعيلاو

ساموا.منالشمالإلىكم048بعدعلىالهاد!ئىالمحيط

الجزركانتتقريبا.نسمة2).00سكانهاعدديبلغ

الاتحادية.بالجزروكذلكتوكيلاو،بجزرسابقاتعرف

ولغة2.كمأ.الجزرلأرأضيالإجماليةالمساحةبلغت

الشعبيتحدثكماالساموأ.بلغةترتبطالتوكيلاويين

الكوبراهيالأهميةذاتالوحيدةصادراتهم.الإنجليزية

(.المجففالهندجوزالب

عامأتافو،بايرونجونالبريطانىالبحريالعميدزار

علىالبريطانيةالحمايةفرضتأم988عاموفى.أم765

بالجزرتعرفأصبحتالتيالثلاثالمرجانيةالجزر

وإليسجيلبرتجزرمحميةمنجزءاجعلهاتم.الاتحادية

عامتوكيلاوجزرإدارةنيوزيلنداوتولت،أم619عام

عامنيوزيلندامنجزءاالجزروأصبحت،ام269

.ام489

الأرانب.حمىأنظر:.التولارميه

بعمديةعديهاالحصوللمجمكانصورةالثولبوتيب

الإنجليزيالعالملخترعهاتكريموالاسم.قديمةتصويرية

أولاالعمليةتولبوتوصف.تولبوتفوكس.أتشأو.

منلمملسلةفىالورقمنقطعةوبغمرأم983عام

نأاستطاع،الفضةونتراتالطعامملعمستحضرات

إلىالورققطعةعرضثمللضوء.حساسيةيكسبها

أملاحفكونتالشمصر،ضوءأوتصويرآلةفيضوء

عليهاوقعحيثداكنةوصارتلممالباخيالاالفضة

الأصلعنالسالبللخيالمعالجتهوبعدالضوء.

منمحدودغيرعددايطبعأنالحمتطاع،الملحبمحلول

زادأم،841عاموفي.الورقلقطعةالموجبةالصور

جالوفيبتحميضهالورقحساسيةمنتولبوتفوكس

وأطلقالصوديومثيوكبريتاتفيومعالجتهالفضةنترات

الكالوتيبو!مميتالكالويبالجديدةالطريقةعلى

فوكسعملفإنيكنومهما.التولبوتيببعدفيما

الداجييرية.الصورةمثلواضحةصورةيعطلمتولبوت

التولبوتيبطريقةوكانت.الداجييريةالصورةانظر:

وبعد.الموجب-السالبالخيالعلىتعتمدطريقةأول

التيالمبللالغراوانىطريقةحلتام851عام

طريقةمحل،السالبللخيالالزجاجخامالشخدمت

التولبوتيب.

وقد.قدىبمةتصويريةبعمليةعليهاالحصوليتمصورةالتولبوتيب

صورالديتولموتفوكسأتشأو.!حترعهالاسمالويقةسميت

تقريبا.أم845عامالخشبناشروالمسماةالصورةهذه
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معينةأنماطاأنتزعمكانتنظريةا!ئيالتود

بم!!انالسهوأطمنوالفئرانوالديدانالذبابمثل،للحياة

أطحماارالطينمثلحيةغيرأشعياءمنمباشرةتنشأأن

المتحلل.

وظلت،التاريخماقبلعهودإلىالنويةهذهوتعود

ناقضتهاوقدالسن!تآلافواسعنطاقعلىمقبولة

ليالإيص!االأحياءعال!اأجراهاالتيكتلكالعلميةالتجارب

نأعلىبرهنحيث،م1668عامفيريديفرانسيسكو

الذبابعنهأبعدأسذيا111فيتظهرلمالذبابيرقات

نأسبهتفيمايعتقدونأسنالرامنحصتيروكانالنمو.المكتمل

المتحلل.اللحممنينشأالذباب

حتىالتلقائيأضولدايةنف!إعنالنهائيالتخلييتملم

التيالتحسيناتم!صتحيثالتا!ععشر،القرنمنتصف

منالعلماءالأخرىاأسلميةأوالأدواتالمجاهر،علىأدخلت

العليا،للحيوانات(المنوية)الحيواناتوالنطافالبيوضرؤية

الحيةوالكائناتوالجراثيماللنباتاتاللقاحوحبوبوالبيوض

مثلا،التا!ععشرالقرنمنتصفففي.الأخرىالمجهرية

فىونموات!صاثرالا!متجرلويمرالفرنسيالعال!الاحظ

الحيةال!صائناتأنعلىبرهنوقد.المجهريةالحيةالكائنات

تمإذا،فقصأالمعقمالزرعيالمرتفيتظهرأنيمكنالمجهرية

)خلاياهاحراثيمهاعلىيحتويلهواءأولآتعريضه

نظريةظهورإلىلاستيركتعتمافاتاأدتوقد(.التناسلية

الحياةإنالخليةنظريةتتموأ!.الحيةالمادةأصلحولالخلية

وجودها.سبقحيةمادةمنتنشأ

نأالمعمليةالتجاربأظهرتالعشرينالقرنوخلال

الحيةالمجهريةالكائناتفيالموجودةالجزيئاتمنكثيرا

يأتتوصللمولكنصناعيا(.)إنتاجهااعمطناعهايمكن

نفسهإيجادعلىقادرحيمجهريحائنإيجادإلىتجربة

.أخرىمرة

الأحيائى.النشوءبمالحياة:أيضاانظر

كاتب.م(5491-2881)ألكسي،تولستوي

منهائلا.وثراءشعبيةحاز،روسيومسرحيروائي

وهيأم(،146-1621)الجمجمةإلىالطريقمؤلفاته

الأهليةالحربوبعدوأثناءقبلروسيافيالحياةتصورثلاثية

)9291الأولبيترو!ضبأم(029-أ!)18الرو!مية

القيصر.عنتكتملل!اروايةوهيام(459-

سامارا.إقليمفىتولستوينيكولافتشألكسيولد

أنهإلا،للتقنيةبوسبرجسانتمعهدفيالهندسةدرس

،أم179ثورةخلال.للتأليفوتفرغالمهنةهذهترك

.أم229إليهاعادولكنهروسيا،منتولستويهرب

للاتحاددعائيةمقالاتوكتبالكولتلقبعنتنازل

ليوالشهيرالروسيالكاتبغيروهو.أسمابقاأصسوفييتيا

توأحشوي.

روسيكاتبأم(.019-)1828ليو،تولستوي

تناول.الأدبمجالفيالعال!افيالكتابأشهرمنيعد

واجتماعية.ودينيةأخلاقيةمواضيعالأدبيةكتاباتهفي

عامكازانبجامعةالتحقأضف!جر.اعمية!مفكراوكان

إلىفهجرهاتعجبهلمالتدريسطريقةولكن،أم484

فيوشرع،نفسهبتثقيفوبدأ.أم847عامالحرةالأعمال

أحضابة.ا

كتبثلاثةكتبحياتهمنالأولىا!هـحلةتلكرفي

الشبابأم(؟)854الصباأم(،)852الطفولةوهي

فيوشاركبالجيمشفالتحقتلكحياتهو!شماأم(.)857

فىنشرتموضوعاتتلكتجاربهعنوكتبالمعاركبعض

أم(.)863القوقازكتابهعنهاوألف،الصحف

أوروباإلىسافرالعسكريةالخدمةمنتقاعدهوبعد

رأسهلمسقطعادولما.هناكالتدريسبطرقوأعجبالغربية

وذلكعرفها،التيالتقدميةالتربويةأصظرياتاتطهبيقفيبدأ

تربويةمجلةوأنشأ.المزارع!تلأبناءخاصةمدرسةفتحبأن

بينونشرهاالتربويةأفكارهفيهاشرحبولياناياسناياتدعى

.أخاسا

أشهرمنأم()986والسلامالحربكتا!ويعد

الحياةمراحلالكتابهذاويتناول،توأصستويا!أعما

التييةوالعس!السيا!ميةالحوادتيصفكما،الختلفة

.أم82و.5018مابينالفترةفىأوروبافيحدلت

.أم281عاملروسيانابليونغزووتناول

قضايافيهعالجالذيكطرنيناأناأيضاكتبهأشهروم!

كانتغراميةمأساةشكلفيوفلسفيةوأخلاقيةاجتماعية

كارنينا.أناهيلطلتها

وقاوم،الدينيةالقراءاتفيتولستويتعمقوقد

وعدمللسلامودعارو!ميا،فيالأرثوذكسيةالكنيسة

ولمصورهما.شتىفيوالعنفالقوةوعارض،الا!شغلال

توأصشويآراءالكنيسةتقبل

سرعة،شيانتشرتاشتي

-3ر+خ7*+عنها.وأبعدتهفكفرته

3ر37!ا!لأكبيرعددبآرائهوأعجب

7--3--ءسلمكايزورونهوكانواالناسمن

؟؟؟7!!!صحياةعالقأنبعدمقرهفي

+!!حسءءتاركاالبسطاءالمزارع!ت

رت؟3+!طس.ومن.المترفةالثريةعائلته

طءفيءر-ىكاع!لمءس،المشهورةتولسشويكتب

تولستويلوالفن؟.ماكتابأيضا
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وأنأخلاقيا،الناسيوجهأنينبغيالفنأنفيهوأوضح

بسيطاالفنيكونأنولابد،أوضاعهمتحسينعلىيعمل

.انسعامةيخاطب

الخياليةالقصصلكتابةتولستويعادحياتهأواخروفي

ر!ض!كماأم(،)886إيلييت!شإيفانموتفكتب

وأشهرأم(.)888الظلامقوةمثلالمسرحيةالأعمال

قصةوهيالبعثكانتحياتهأواخرفيكتبهاالتيأعماله

الشيطانقصةالشهرةفيوتليهاأم()998كتبها

التيمرادالحاجأم(،)198كريوتزسوناتاأم(بم)988

النفس،بعلممعرفتهعمقتوضحوالتيوفاتهبعدنشرت

أعمالهكلاتصفتوقد.الأدبيةالكتابةفيومهارته

.والجمالوبالطرافةوالعمقبالجدية

مؤدف.م(7391-2981)ار.ار.جيه،تولكين

شعبعنالرواياتمنسلسلةألف،إنجليزيوعالم

الذينالهوبيتصتول!نقدمالهوبيتس.يسمىأسطوري

(ام)379عامالشعرغزيرةوالأقدامبالقصريتصفون

سيدتسمىمتصلةروأياتثلاثفيحكايتهموواصل

الخاتمعحبةهيالثلاثالرواياتوهذه.الخواتم

أم(.9)?الملكعودةام(؟)549البرجانأم(بم)549

فييعيشونالمحياوطلقاءكادحونأناسوالهوبيتس

والعفاريت،،الجنصغارمعالوسو،الأرضيسمىعالم

بيلبويكتشف،الهوبيتفي.البشريةوالخلوقاتوالسحرة

سيدوبطل.شريرةقوةلهخاتماالهوبيتس،أحدباجنص!،

عدةوبعدبيلبو.عمابن،باحبعقفرودوهوالخواتم

،سورونيستطعلابحيث،الخاتمفرودويحطم،مغامرات

الأرضشعبضداستخدأمهالشرير،الظلاممك

أنهاعلىالخواتمسيدالنقادمنكثيرفسروقد.الوسطى

والشر.الخيربينالصراععنرمزيةودينيةأخلاقيةقصة

كثمراتالرواياتهذهكتبأنهعلىأصرتولكينلكن

القراء.للإسعادجامعلخيال

السيلماريليو!،كتابةتولكينبدأ،أم719عامفى

ظهورقبلالولممطىالأرضتاريخعنكتابوهو

والأخرىالفينةبينالكتابهذافىيعملوكان.الهوبيتص

ولدهوأكملمنهالانتهاءقبلماتلكنه،حياتهبقية

مجموعةوظهرت.ام779عامونشرتالروايةكريستوفر

وجزيرةالوسطىالأرضعننشرهايسبقلمالتيالمواد

حكاياتعنوانتحتأم089عامالاسطوريةتيومينور

ناقصة.

بجنوببلومفونتينفيتولكينريولرونالدجونولد

ما529عاممنالفترةوخلال.إنجليزيينلأبوينإفريقيا،

فيأكسفوردجامعةفيبالتدريسقام،ام9ء9عامإلى

الومسطىالعصوروأدبلغاتفيمتخصصاوكانإنجلترا.

تظهر.المجالهذافيرائعةأعمالعدةوكتب،الغربفي

الإنجليزية،والاداباللغاتتأثيرلتولكينالهوبيتسقصص

الوسطى.العصورفيوالإسكندينافية،والألمانية

م(.9591-881)6تشيسإدوارد،تولمان

البشرتعلمطريقةفيبنظريتهمعروفأمريكينفعم!عالم

وعلماءواطسونبىجوننظريةتولمانرفض.والحيوانات

علماءأكد.التعلمحولالمعاصرينالسلوكيينالنفس

المحاولةعمليةخلالمنيحدثالتعلمأنهؤلاءالنفس

عمليةالتعلمأنعلىبرهنتولمانأنإلا.العشوائيةوالخطأ

نأواعتقد.والامالالأهدافتوجههامنهجيةنظامية

صوراوتعني.إدراكيةخرائطبمايعرفيكونونالمتعلمين

نظريتهوشرح.أهدافهمإلىللوصولالمحتملةللطرقذهنية

والإنسانالحيوانفيالهادفالسلوكبعنوانكتابفي

ام(.)32؟

بالولايات،ماساشوسيتس،نيوتاونفيتولمانولد

جامعةفىالنفسعلمبتدريسوقام.الأمريكيةالمتحدة

المتحدةبالولاياتبكاليفورنيا،،بيركليفيكاليفورنيا

وفاته.حتىام819عاممن،الأمريكية

365)339سكانهاعدديبلغفرنسيةمدينةتولور

806)043الحضمريةالمنطقةسكانعددويبلغ،نسمة

منعددوبها.جارونيهنهرعلىالمدينةهذهوتقع.نسمة

المعماريالطرازذاتالوسطىالعصورإلىتعودالتيالمباني

فيهاأنشئتوقد.القوطيالمعماريوالطرأزالرومانيسكي

عشرالسابعالقرنفيشيدتولوز.لبلديةداراالسالقفىكادالكابتول

.للأسواقكبيرةساحةويملجانب،الميلادي
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أغدماحيثمنترتيبهاويأتىم،9221عامتولورجامعة

تولوزمدينةفيويوجد.باريسجامعةبعدالثانيالمركزفي

الأكويني.اتوماوالقديسالفيلسوفضريح

الإداريوالمركزالأوسطاالبيرنييهإقليمعاصمةوتولوز

أطائراتابناءصناعةمر!صوهي.جارونيههوتلمنطقة

صناعةالأخرىألاقتصاديةاتولورأنشطةومن.الفرنسية

الموادوصناعةالغذائيةوالمنمجمات،أطباعةوا،الإلكترونيات

الكيميائية.

مستعمرةالرومانالجنودأنشأ.متالأولالقرنوفي

فىأماتولوز.مدينةالانفيهتقعالديالمكاننفسفي

للدولوثقافيافنيامركزاتولوزفكانتالوسوالقرون

ال!وروبية.

ويسمى.البنزينإدىينتمياللونعديمسائلالتولوين

منمجموعةإلىأصوأ!يناينتميا!لثيلى.البنزينأيضا

وصيعتهالأروماتيةالهيدروكربوناتتسمىالمركبات

ستعلىالتولوينحزيءيحتويح.56+3+حالكيميائية

ذراتخمسمعحلقةش!!لعلىمرتبةكربونذرات

التولوينويصنع)7+ح(.ميثيلومجموعةهيدروجين

ويستخدم.الحجريالفحمقطرانتقطيرأوالنفطبمعالجة

كيميائيةموادلإنتاجخامكمادةالتولوينالكيميائيون

البنزويكحمضيصنعون،المثالسبيلعلىفهم.أخرى

فيحافظةمادةاكبنزويكحمضويستحدمأحيانا.منه

كما.التجمي!ومستحضراتوالمشروباتالغذائيةالمواد

منأيضامصنوع+بكلورام!تالمعروفالمطهرأن

أضولوينايستخدمونفإنهماالمتفجراتصناعأماأصولوين.ا

.إن.تيباسماوالمعروفالتوأ!ين،نتريتثالثلصناعة

مذيباالتولوينالدهاناتصناعويستخدم)+دم+(..تي

صناعةفيكذلكالتولوينويدخل)الورنيشر(.للك

الصمحيةالأنظمةوتشترطوالعطور.الصبغاتمنالكثير

فيالتولوينكميةمنالصناعيقللأنالدولبعضفي

التعرضزيادةوتؤدي.العماليتنفسهالذيالهواء

العصبيوالجهازوالعيونالبشرةجلدتلفإلىللتولوين

.المركزي

تى..إن.التى،لبنزينا:أيضانظرا

غريشمالفيرئيسيصناعينقلمركزتوليلىو

رئيسيميناءأنهاكما.الأمري!سيةالمتحدةبالولاياتأوهايو،

نسمة439.332سكانهاعدد.العظمىالبحيراتعلى

وظلت.نسمة281.461الحضريةالمنطقةسكانوعدد

مو.عديدةد!عوامالزجاجلصناعةرئيسيامركزاالمدينة

الصناعاتفيالمتخصصةالشركاتمنكثيرتقومذلك،

أيضاتوليدوتصنيفويمكن.أخرىأنواعبإنتاجالزجاجية

فيالسياراتغيارلقطعالمنتجةالمدنأكبرمنكواحدة

تداولهايتمالبضائالتيإجمافييبلغ.المتحدةالولايات

وهوسنويا.متريطنمليون91حواليتوليدوميناءفى

الفحمشمحنيتمالتيالعالمفيالرئيسيةالموانئأحد

الذرةمنهائلةلكمياتمساولتهإلىإضافةمنها،الحجري

منطقةفىتزرعالتيالأخرىالحبوبمنوغيرهاوالقمح

بالزراعة.الغنيةأوهايوغربيشمال

نحات.م(6791-0981)جوليرموتولينتينو،

الوطنأبطالنصبأعمالهأشهرمنشهير.فلبيني

،التذكاريبونيفاسيونصبأيضاعليهويطلق،التذكاري

النصبتصميمتموقد.كالوكان،باركجريسفي

الثورةمنشخصياتيبرزوهو،أم039عامالتذكاري

بمالكلاسيكيةالمثاليةتولينتينوجمع.أم698عامأغلبينيةا

تاثرالذينالأشخاصبينومن.أ!هأعمافيأضعبيريةاالواقعية

،رودانأوجمسطالفرنسيالنحاتأ،أعمافىبهم

جريكو.وثيودوردلاكوايوجينوالرسامان

تخرجمانيلا.منبالقربمالولوس،فيتولينتينوولد

.ام19ءعامالفليبينجامعةفيالجميلةأغنونامدرسةفي

مانيلاإلىوعادوروما،نيويوركمدينةفيدرسذلكوبعد

.أم259عام

تبعدمنطقةيقطنشعبالتولجه.تافوو،

غينيابابوافيالجديدةبريتانيجزيرةفي،رابولعنكم32

لحومأكلةمنالتوليهكانمضىفيماإنهيقال.الجديدة

تطوراالشعبأبناءأكثربينالانيعيشونأنهماإلاالبشر،

الهندجوزبيععلىالأولالمقامفيدخلهمايعتمدوثراء.

حوالييوجد.الصغيرةالتجاريةوالمشاريعوالكاكاو

منالمناطقأكثرمنواحدةتولهومنطقة.تولي000.04

.الجديدةغينيابابوافيالسكانيةالكثافةحيث

سلسلةفىبراي!تومجبليقعجيل.،برايستوم

جباللمملسلةوتحتويأستراليا.غربيهمرسليجبال

العالم،فيالحديدمناجمأضخممنواحدعلىهمرسلي

شمالأ.كمألأ066مسافةبيرثعنالمنجماهذاويبعد

المعقدةالمعدأتوبعضضخمةآليةروافعوتستخدم

ويستمر.المناجممنالخامالحديدلاستخراجأاللأخرىا

.يومكلوردياتثلاثالمنجممناطقبعضفيالعمل

منبشيءالالمستوائيةشحبهالمنطقةهذهمناخويتصف

تساقطإلىالصيففصلأعاصيرتؤديحيث.أسقسوةا

إجمالىويتراوحالأعاصير.موسمخلالالغزيرةالأمطار

ملم.32و.ملم922بينالعامفيالمطرسقوطمعدل
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إلىتصلبينماالصيففىم954إلىالحرارةدرجةوترتفع

الشتاء.فيم92

دولارملا!ن011حواليالتعدينشركةأنفقتوقد

إلىكم288طولهاحديديةسككخطلمدأسترالي

مصنعوإنشاءوتعميقهالميناءبتطويرقامتحيثدامبير،

اليابانإلىلتصديرهتمهيدا،حبيباتشكلفيالخاملتفتيت

وأوروبا.

سلسلةجريجوريتوماسفرانسيسالمكتشفوزار

.م1861عام-المناجمتوجدحيث-همرسليجبال

دإلاسمتخليداالجبالسلسلةعلىهمرسلياسموأطلق

الذيأستراليا،كربيفيالمستوطنينأحدوهوهمرسلى

جريجوريوأشار.ألاممتكشافيةالمهمةلهذهبسخاءتبرع

هذهأنيدركلمأنهإلاالحديد،خاموجودإلىكتاباتهفي

مهتماكانإنهحيث،منههائلةكمياتعلىتحتويالمنطقة

الذهب.مناجمأستكشافبمحاولةأسالمئا

التعدين،تراخيصلمنحام629عامشركةوتكونت

تومجبلمناجمشملتشاسعةمساحاتتغطيالتي

عاميعملدامبيرفيالخامتفتيتمصنعوبدأ.برايس

.أم669

بخاريةقاطرةأولعلىأطلقالذيمماالاسمفمبقوم

العامة.الحديديةالسككخطوطعلىعملتأمريكية

عملتولقد.أم083عاموبناهاالقاطرةبيتركوبرصمم

بالتيمور،فيوأوهايوأضيمورباحديدسككخطوطعلى

عامصيففي،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتماريلاند،

الأولى.الركابقطاراتأحدسحبتوقد.ام083

.مارك،توينان!:سوير.توم

راهبأم(.471-أ؟)038كيمبسأتوماس

كتبدينيوكاتبأوروبا،فىالوسطىالقرونرهبانمن

وقرأءةانتشاراالكتبأولمسعكانربماالذيالمشحمحاكاة

كتابترجموقد.الإنجيلبعد،النصرانيالأدبفي

أولآالعملهذاظهروقد.كثيرةلغاتإلىالمسيحمحاكاة

.ام424عامحواليباليدمخطوطا

للنصارىتوماسكتب،المسيحمحاكاةكتابوفي

عيسىروحمحاكاةبمحاولةالفضليحققواأنيمكنهمبأنه

الإلهيةوالنعمةالفضلأنتوماسوذكر.وأعمالهالمسيح

الروحىوالتأملالصلاةخلالمناكتسابهمايمكن

ركزفقد،كذلك.الدنيويةالمتعورفضالمقدسوالقربان

محاكاةوفي.الذاتيوالانفحباطالتواضئوالتوبةعلى

الكتابكتاباتومنالإنجيلمنتوماسأخذ،المسيح

الفيلسوفأعمالمناستعارأنهكما.الأوأئلالنصارى

أوفيدالرومانيينوالكاتبينأرسطوطاليسالإغريقي

وسينيكا.

بألمانيا.كريفيلدمنبالقربكيمبنفيتوماسولد

سماه،المدرسةوفي.همركينتوماسالأصلياسمهوكان

إلىالنهايةفىالاسمهذاوتحوركيمبين،منتوماسالناس

ديفنترفيتعليمهتوماسأكملوقد.أكيمبستوماس

.ام314عامكاهناترسيمهوتمبهولندا.

منشاعر(.م3591-4191)يلانفى،نوماس

وتحرياوبلاغةعاطفيةالأشعارأكثرمنشسعراكتبويلز،

كتابهنشرومنذ.الحديثالإنجليزيالأدبفيللمشاعر،

النقادعرفهأم()349عشرةالثمانيالقصائدالأول

فيهبما،وسحرهمالقراءأذهلوقدوأصيلا.متميزاشاعرا

أعمقاستكشافعلىوقدرة،وموسيقيةلفطةقوةمن

العواطف.

والحساسيةالوجدبينماالمتطرفةالعواطفهذه

وصوتوالدينوالموتالحبأفكاراستحواذعنكشفت

.توماسعلىالكلمات

ذ7+7لا،للحياةتوماسحبإن

ءروروح،عاليةبمعنويات

ء-؟غء!!ءبالمرحالممقلئةالدعابة

"3ء"ش!إبزصستهباكتاتكشفها،لحيويةوا

عركا-!!لم،والمسرحية،الخياليةالنثرية

لابمش33؟نر.أشعارهجانبإلى

ودممؤكالى3الفنانصورةوكتابه

ر-!--3!كا3أم(صغير)049ككلب

قىماسديلانتصورقصصمجموعة

كماويلز.فيتوماسشباب

عنوانتحتالرمزيةالقصصمنمجموعةلهنشرت

كما.وفاتهبعدأم()559الجلودتجارةفيمغامرات

عامتوماسلديلانالقصصيةالمجموعةدهنشرت

تمثيليةأكملقدتوماسكان،مباشرةوفاتهوقبل.ام849

التمثيليةهذهوصفت.وقدالحليبغابةتحتبعنوانإذاعية

الأطوارغريبيالسكانحياةفىيومالطيفمر!بأسلوب

ويلزية.قريةفي

شعبيةاكتعسبوقدبويلز.،سوانسيفىتوماسولد

بريطانيافيلأعمالهالمذاعةالقراءاتخلالمنعظيمة

فيمتوفرالقراءاتهذهمنوالكثير.المتحدةوالولايات

الرئةذاتبمرضتوماسومات.وأشرطةتسجيلاتشكل

ذلكوكان،للكحولالحادإدمانهبسببتفاقمالذي

.المتحدةبالولاياتجولةخلال



يسلقدا،ستوما33.

حوارىأحدتوماسالقديص.ا!يس،!ماس

يوحنا،إنجيلفيكثيرامذكوروهوعشر.الاثنيالمسيع

فيالتوأميعنيالذيديديموسباسماأيضاإليهيشارحيث

يذهبوالكيالحواريينبقيةتوماسشجعوقد.اليونانيةاللغة

إبانفلسطينمنالجسوبي)القسماجودياإلىعيسىمع

يعرفتوماسكانالاضطهاد.خطررغم(،الرومانحكم

بعثروايةرفضلأنه،المتشككتوماسباسمأيضا

بأن،عيسىلهسمحوعندما.جوارحهيلمسمالم،عيسى

مؤمنا.أصئلوماس،وجانبهيديهيتحسس

.هناكوماتالهند،أربارثيافيللوعظتوماسذهب

هو،ثوأسي!جةال!طاشومانيةالكنيسةفي،الدينيعيدهويوم

فتحتف!اخشرقيةالأرثوذكسيةاال!صاشأمايوليو.منالثالث

الفصح.بعيدأ!ماحتفالعدأحديومأولفيبعيده

التمهوك.ان!:.الدوماهوك

أ!يلاياتباأريزونا،شرجمطجنوبفيمدينةلىصن

الفضةبتعدينغنيةهنطقةكزامركانت،الأمريكيةالمتحدة

سكانهاعدد.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفي

فىشفلن.إيدالمنقبالاسمبهذاسماها.نسمة1)632

شيارةأصسياحامنحضيراتومبستونتجتذبالحاضرالوقت

ومناجمها.التاريخيةوآثارهامتاحفها

،م1882عاموفي.أم987عامتومبستونتأسعست

بسببنسمة00515إلىليصلسكانهاعددارتفع

الخالفاتانتشرتمنها.بالقربالفضةعنالتنقيبازدهار

قتالوحدث،تومبستونفيالقانونعلىوالتمردالقانونية

وفي.أم881عامبهاكورالأوكيفيالشهيرالبنادق

سارت.المسجممداخلالجوفيةالمياهجرفتأم883عام

.أم398عامبحلولعملياوتوقفتببطءالتعدينأعمال

شجعوابهاالمقيمينأنإلاباطراد.السكانوتناقص

تومبستون.بقاءعلىوساعدواالسياحة

أسودأمري!يكاتبام(.9-98167)4جينتومر،

مابينالكتابهذاوشنوعأم(.)239كينبكتابهاششهر

فيالسودأوضاعتصمورالتيوالروايةأعصيرةاالقصص

أعتاباهذاويرسموجنوبيها.المتحدةالولاياتشعمالى

معصراعهمافيالسودبهيشعرالذيللإحباطصورة

هذاويتميز.الاجتماعيةالعاداتمعوكذلكأنفسهم

هذاساهموقد.واللغةالعبارةوشعاعريةالوصف!برقةالعمل

العشرينياتكتابطليعةفيتومريفئحينأنصىالعمل

مرحلةتمثلالتيالهارلميةالنهضةكتابوألهم.الأمريكيين

الأمريكي!ت.الزنوجتارلبندبمنحاسمة

كينبعدظهرتالتياللاحقةكتاباتهتتساول

علىلاحظهاالتيأخفسيةاوالفلسفيةالمش!صلات

وهوالاساسياتأم،كتب319مشةشفي.الأمريكيين

كما،المشكلاتبتلكالصلةذاتالخواطرصمجموعة

المقالاتوكتابةالكتبأجعضنقدبكتابةتومرأسهم

بعضهاجمعوقد.والروايةالقصيرةوالقصصوالقصائد

أم(،)089طبعالذيوالباحثونالمتمردونكتابفي

وفاته.منسسةعشرةثلاثمضيبعد

الكاملواسمه.العاصمةواشنطنفيتومرولدوقد

تومر.يوج!!ناثان

.الأدب،الأمريكى:أيضاانظر

ام(.13.أ-290هـ،)485-524تومرتابن

أبو،البربريالصموديتومرتبنعبداللهبنمحمد

الموحدين،مهدي:لهويقال،بالمهديالملقب،عبدالله

،المغربملكعليبنعبدالمؤمنالسلطاندعوةوصاحب

هرغةقبيلةمنوهو.الكوميةالمؤمنيةالدولةأسه!وواضع

الأقصى.بالمغربالسوسجبلقبائلمن،المصامدةمن

ونشأولد.طالبأبيبنعليبنالحسنإلىهرغةوتنسب

طلباام601هـ،005مشةالمشرقإلىورحل.قبيلتهفى

واشتهر.زمانابمكةوأقاموحج.أحراقاإلىفانتهى،أطعلم

بمكة،جماعةفعادتهالمن!ص،عنالنهيفىأ!شدةاوأ!رعبا

،المغربإلىفعادحكومتها،فطردتهمصر،إلىمنها!حرج

الخمر.وأوانياللهوآلاتمنمارآهوحطم،بالمهديةونزل

قرىمنملالةقريةإلىمنهافاخرج،بجايةإلىوانتقل

فاتفق،الكوميالقيسيعليبنالمؤمنعبدبهافلقي،بجاية

إليه.الدعوةعلىمعه

عبدالمؤمن،ومعهمراكشإلىبهمرحلأنصاراواتخذ

دولةسلطان،تاشفينبنيوسفبنعليمجلعرفحضر

لهوجمع.ومنكراتبدعاتومرتابنعليهفأنكر،المرابطين

بعضعليهوأشار.فغلبهمفناظروهالعلماءتاشفينابن

تحميعفىذكائهاستخداممنخوفابقتلهمستشاريه

طلببأناكتفىتاشفينابنولكن.عليهللثورةالمصامدة

بلدةإلىتومرتابنفحرجيشاء.حيثإلىالخروحمنه

واجتمعتينملل،جبالمنحصينبموضعنزلثم،أغمات

،فبايعوه،المهديبأنهفأقنعهمبالصعلاح،لشهرتهالناسإليه

تاشفينابنإليهفأرسل،تاشفينابنعصيانعلىفحرضهم

هـ،452عاممنابتداءالمهاجمموقفوأخذ،فهزمهجيشا

!عجلماسةأميرنجدةولكن،مراكشفحاصرام،013

منبالخلافةوأوصىالحصار.عنهايفكجعلتهللمرابطين

وباب.تينمللبجبلومات.عليبنعبدالمؤمنلقائدهبعده



331ووكربرادلىتوملن،

الموحديندولةتكوينإكمالفيشرعالذيخليفتهالناس

المرابطين.دولةأنقاضعلى

لكشوفا:نظرا.ويفيللزرتشا،تومسون

البحر(.أعماق)اكتشافالجغرافة

مناظررسامام(.179-)1877توم،تومسون

كبيرةبدرجةومتأثرامتزاملاكان،كندي،طبيعية

والفنانين،جاكسون.إي.وإيهماكدونالد،.إتش.أيه.جيب

عامبعدأنفسهمعلىأطلقواالذين،الاخرينالكنديين

السبعة.مجموعةأم029

ألجونفىعامكلمنأشهرثمانيةيعيشتومصونكان

فصولوخلالجوالأ.ويعمليرسمبكندا،بأونتاريوكوين

رسوماتهرسمحيثتورونتو،فىيعي!شكانالشتاء،

الحياةلوحاتهعكمستوقد.أكملهاالتيالقليلةالكبيرة

الطبيعيةلوحاتهم!واحدةالأمريكيةالصنوبرة،تومسونتوملوحة

الكندية.البريةالحياةتوضحوهي،الرائعة

الجريئةوبالمعالجةالألوانبتألقتتميزوهي.الكنديةالبرية

عرضتالتيأعمالهوأولمثيلا.لهانجدأنيندرالتيالحرة

فىالوطنيالفنمعرضاشتراهاالتيالشماليةالبحيرة

أوتاوا.

كرقوقدأونتاريو.فيساوندأوينقربتومسونولد

.أم719عامبارككوينألجونفىحادثفي

.للوردا،كلفين:نظرا.وليم،تومسون

أم(.539-)9918ووكربرادليتوملن،

تحتويأعمالهأشهركانت.تعبيريتجريديأمريكيرسام

بالرسومتوحيمتواتربشكلمرتبةقويةخطوطعلى

التركيبيةالأشكالبينالتوازنعلىوتحافظ،الهيروغليفية

المتمعجةالرسوممثل،العشوائيةوالعناصرجزئياوالمتطابقة

للألوانوتفضيلهالنظامىإحساسهأبعده.والأعداد

التجريديينالفنانينعنقليلاوالمتجانسةالمتناغمة

أعمالمنعاطفيةأكثروأعماله.الآخرينالتعبيريين

التعبيريةالتجريديةالحركةمجالفىالاخرينالفنانين

نفسها.

مأ129عاموفي.نيويوركسيراجوزا،فيتوملنولد

منعيشهيكسبكانحيثنيويوركمدينةإلىانتقل

.المجلاتأغلفةتصميم

عاممنالفترةوخلال

أواخرإلىأم259

القرنمنالثلاثينيات

بأسلوبرسمالعشرين

وخلال.معتدلواقعي

إلى9391عاممنالفترة

ركزتقريباام449عام

التكعيبيالخليطعلى

توملنووصبرادلىوالأشكالالساكنةللعناصر

تعكسلتوملنلوحة

متكررةإيقاعيةح!هوطا

نموذجاوتعدخفيفةوألوانا

تبناهالديللأسلوب

توملنأصبح.مؤخرا

التعبيريةفيرائداعضوا

الفنفيالتحريدية

لأمريكي.ا
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إلىالأسلوبهذامثلاستخدامأدىوقد.التجريدية

التجريديالطابعوإضفاء،الأخيرةتوملنأعمالتبسيط

عليها.

ان!:.الرحمنعبدبنإسماعيلتون

.تون،الرحمنعبدبنإسماعيل

شىمحدىحكماذاتمقاطعةومولنجتولبردج

وي!ي.نسمة00199سكانهاعددبإنجلترا،،كنت

صتأسلاضيرس!ضيةمنصقةتعتبرأخياالمنطقةعبرمدواينهر

موأسج،إيستأيلسفورد،الرئيسيةمدنهاومن.لندنعمال

كز!المرموأسولست،تونبردحهيلدنبورو،هادلو،

الأنواعاكافةتشم!!صناعاتبها.روثام(،الإداري

الورقيةأ!شجاتوا،ال!صميائيةالموادوصناعةالهندسية

المزارعونيزرعكماا.أاجلدمنالمصنوعةوالبضائع

الجنجل.ووالخضراواتالفاكهةالمحليون

منالمالحةالمياهسمكصلوغا13منواحدالتوئلأ

من!ضيرفيمعروفاصعاماأضونةالح!ايعد.الما!صيلفصيلة

أ!لاياتاتعدر.محمداأشطازجاأومعلباويباعالأقطار،

أسذياالتونةلسمكاستهلا!!االأقطهارأكبرواليابانالمتحدة

التجاريالتونةوأههـأنواع.الرئيسيةالصيدأسماكمنهو

الزعنفةوسمكوالوثابالكبيرةوالعينالبكورةهي

الصفراء.

للتعليب.حميفالحماتوضالصفراءالزعنفةذاتالتونة

أنواعأكبرالزرقاءالزعانفذوالتونةسمكويعد

السمكةوتزنأمتار،ثلاثةطوأ!إلىينموحيثالتونة

فهوالأصغرالتونةسمكأمط.كجى068صالوا!لة

05علىيزيدطولإلىينموأسدياالمدورالرأس!ماكريل

كجم.5.2حواليويزنسما

سباحة،الأسرعالسمكضمنالتونةسمكيصنف

كم07بسرعةالسباحةايلأزرقالزعنفويستطئهـعممك

الأخرىالسمكلأنواعكما-السمكولهذا.الساعةفي

وخلافا.المياهمنالأكسجينأخذتستطعخياشيم-

خياشيمهإلىالماءضخلايستطيعأضونةافإنأ!سمكاالأغلبية

يتنفس.حتىولاستمراريسإتأنيجبأكوأت

المعتدلةالمحيطاتمياهفيأضونةاسمكلعيش

فينيوفاوندلاندإلىالصيففصلفىويصلوالاستوائية

الأطلسيوالمحيطوالنرويجوكندا،الشمالأقصى

.الهادئوالمحيطالشماليةواليابانالبريطانيةوكولومبيا

يمكنالتونةسمك

شباكفىاصطياده

تحسمىضحمة

الصورة.البرسينات

صيدطاقملألراد

اصطدواوقدالسمك

الوثابالتونةسمك

الأنواعأهممنوهو

التجارية.

!!رر-!

ضثك!مميهيي!!كاص!ىتحب

!ء-!و!!
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التونةسمكلصيدالرئيسيةالأقطار

العامفيالصيدكميةالقطر
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.503213ر33.855008الإشاءات

افمات()ء13.8..1437والالصالاتالمقل

316.13هلم41.42006لاأ.295التحارة

المالية

24،31001،7667،82لا6،613العامةرةالإدا

والحدماتوالدفاع

5،62229،21006،387،1حرىأ

2001لم023لم652.71001006المجموع

036.2ر06،المجموعأم()918للسكانالاقتماديالنشاط

51سمنالمساهمة)معدل8.21.للمجموعالسمبيالمعدل

بؤأ.43البطالة،%9.02الإساث،/2.24الدكور6(4سنإلى

ام(ة99)4العائلةحجممتوسطومصروفاتها:الأسرةدخل

غير:الدحلمصادرمتوافر،غير:الأسرةدخل%،،ءأ

أثاث،%93والشرا!الطعامام(:)859المصكروفاتمتوأفر.

1.7%،ترويج.9%،0أ%،النقل7.0سكنيا%،2.1بيت

الصحيةالعناية%،.15الطاقة،6%،"وأحذيةملابس

.7%.1غيرها%،81.التعليم،%3،"

000.000/2،123السياحمنتحققماام(99)4السياحة

الخارخ!فيالمواطنينمصروفات.أمريكىدولار

أمريكي.دولار2612"..0002

الحارية()الأسعارالتجاريالميزان

م2991ام199أم099

1.726.1-1537.0.1-7.943دينارمليود

%2.42%أ.13%أ.98المجموعمن%

مأ599أم499أم399

رأ-405.19.978.-12..999-2دينارمليون

%أ74.%أ28.3%"7،المجموعمن%

تونسيديسار6لم647لم003).00ام()499الواردات

نفط%،2،:كهربائيةوأدواتآلات%،23:)منسوحات

الحديدمشجات5.6%،نقلمعدات9.6%،:لفطيةومنتجات

منتحات.3%،2بلاستيكيةوممتجاتبلاستيك%6.4والفولاذ

،%.427لرسسا:الرئيسيةالوارداتمصادر.2./نمصيدلانية

الأمريكيةالمتحدةالولايات،%2.21ألمانيا،%4.51إيطهاليا

.%2.2المتحدةالمملكة.3%،6أمحبانيا%،34.بلحيكا6./،.6

تونسيديار00020،62696،4(م4991)الصادرات

،%.49لفطيةومنتجاتنفط%،3.43وملحقاتها)ملابس

5.6%،كهربائيةومنتجاتآلات5.6%،الزيتودزيت

،%.94كيميائيةمنتجات

،%أ6.9إيطاليا2.27%،فرنسا:الرئيسيةالتصديرجهات

.%74.أمسبانيا5.6%،بلجيكا%،ا5.5ألمانيا

والاتصالاتالنقل

كم،2512:الصلام(99)4الحديديةالسككخ!ط:النقل

بالطنبضاعةشحن؟ا).)00.38لم.،،:/كمراكب

الطرقأطوالمجموع:الطرق522،20،،00،،،0:المتري

لنقلاوسائط(؟%06المعبد)الجزءكم831،92(م9891)

الشاحنات،00783/1الركا!:سياراتام(99)4

)حمولةم(91!)2التجاريةالسفن،831)007:والحافلات

بالطنالثابتالوزنإحمالى77،فأكثر(طن001

ام(،99)4الحويالمقل،923.44"

الجويالشص/كم،اراكب،532573،،0

.ءام(:99)6المطاراتعدد،طن/كم302لم206،،،0

السئالمورعةمجموع7،أم(99)4اليوميةالصحى:الاتصالات

الراديو،22شخصألم!لكلالتوزيعنسبة،091،،،،

لكلواحد)جهار000/007.1الأجهزةعددم(991)5

00/056،الأجهزةعددأم()599التلفازشخص(،2.5

عددام(99)4الهاتفشخصا(،41لكلواحد)جهاز

شخص(.02لكلواحد)خط003.447الحطوط

والصحةالتعليم

:أم9!5-4991التعليم

الطلبةنسبةطالبمعلممدرسة

المعلمينإلى

4972،85448،274،13،52لأ682ئيةابتدل!ا

سنة(11إلى6)سن

6628.23ر712785.27222الثانوية

سنة(18إلى12)سن

.216)9833--معلمينتدرب

10167971-جامعات6عاليةدراسة

عمرمنللسكانالمئويةالسسبةام(:)989التعليمياللستوى

التعليم5%،94.نظامياتعليمايتلقوالمالذينفأكثر25

غير،%.43العالي،%3.41نويالتا،%9.62الابتدائى

15عمرم!المتعلمينللسكانالمئويةالنسبة%..،همحدد

الإناث،%78المتعلمونالذكور،%7.66م(991)5فأكثر

.%45المتعلمات

46.1،لكل)طبيبهلم434الأطباءعددأم(99)4:الصحة

556لكل)سرير975.51المستشفياتأسرةشحص(

مولودطفلألم!لكلالأطفالوفياتمعدلشخص(

.43أم(0991-599)

فيشخصلكلالحرأريةالسعراتأم(99)2:والشرابالطعام

8%،حيوانيةمنتجات%،29نباتية)ممتجات0333اليوم

الأغديةممظمةلهأوصتالذيالأدنىالحدمن931%

.المتحدةللأمالتابعةوالىراعة

(أم)699العاملةالقواتعددإجمالى:المسلحةالقوات

،%ا92.المحريةالقوات.77%،1)الحيمهق.00035

النفقاتمنالواحدالشخصنصيب%،ا.الجويةالقوات

أمريكيا.دولارا26:السمكر،
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التوسسية.لالعاصمهبورقيةالحبي!لشارععامممظر

يتولىحيث،رئاسينظامالتونسيالجمهوريالنظام

انتخابهويتمأيضا،أ!زراءارئيسمنصبالجمهوريةرئيس

انتخابهيعادأنويم!شاأمحاالالاستفتاءسنواتخمسلمدة

متتالية.مراتثلاث

مشةمنبورديبةالحبيبالتونسيةالجمهوريةترأس

زلنالأوأ!اأصزيراتوضثما،م8791إلىم9591

مأ879لوفمبر7يومالجمهوريةرئاسةعليابنالعابدين

يمصالذيالتونسيأسدستورامن57الفصلعلىبناء

عجزحمادفيالجمهوريةرئاسةالأولالوزيريتولىأنعلى

أصبحبورقيبةالرئيسلأنوذلك،الجمهوريةرئيسوفاةأو

الحكماتسموقدالبلاد.شؤونتولىع!قادرغيرانذاك

وهوالواحدالحزببحكمبورقيجةالرثيسرئاسةمدة

استقلالحتىالوطنيةالحركةقادأسذياأصدستورياالحزب

بعضوجودمنالرغمعلىأم،569سنةأجلادا

التونسيالعاموالاتحادالعمالية!!المنظمةأغوميةاتالمنفماأ

للشغل.

ذاتالمبانيإحدى

المتميزالمع!ارياضصميما

العاصمة.تونصفي
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فيهاشاركتانتخاباتأولنظمتأم989سنةوفي

التونسي،الشيوعىالحزبومنهابهاالمعترفالأحزابكل

الشعبية،الوحدةوحزب،الاشتراكيينالديمقراطيينوحركة

الديمقراطىوالاتحاد،للتقدمألاجتماعيوالحزب

الحزبفوزعنالانتخاباتهذهوأسفرت،الوحدوي

الديمقراطي.الدستوريالتجمعوهوالحاكم

زينالرئيساختيارتمأم499ممنةمارسوفي

.سنواتخممم!لمدةثانيةرئامميةلفترةعليبنالعابدين

الذيالنوابمجلس،التونسيةالسياسيةالمؤسمماتومن

كلمباشراعاماانتخاباانتخابهميتمعضوا411يضم

هماهيئتينمنويتكون،الدولةومجلس،سنواتخمس

المجلسوهناك.المحاسباتودائرةالإداريةالمحكمة

فيتسهمالمششاريةهيئةوهووالاجتماعىالاقتصادي

سسياسةحولالدولةأجهزةمختلفبنوالتشاورالحوار

الدستوريالمجلسأما،والاجتماعيةالاقتصاديةالحكومة

القوانينمشروعاتمطابقةمدىحولالرأيفيبدي

فيالأعلىالإسلاميالمجلسوينظرالدممتور.لأحكام

والاجتماعية.الفقهيةوالنوأحىبالدينالمتعلقةالمسائل

السكان

مارسلتعدادوفقاتونسجمهوريةسكانعددبلغ

سنةالسكانعددوقدر،نسمة173.669.6ام849

ام699وسنةنسمةمليون5.8منبأكثرام499

سنةالحضرسكاننسبةبلغتوقد.نسمة00057.029

وبلغتأم759سنة%ء،47مقابل8.52%ام849

إلىالتطورهذاويرجع.أم699سنة61%النسبةهذه

إنشاءوإلىالمدنإلىالأريافسكانبعضهجرات

.المدنلبعضالعمرانيالنطاقوتوشعجديدةبلديات

سنةقدرتوقدزيادتها،الحضرسكاننسبةوتوالي

السكانتوزيعتتبعمنويتضح.%06بنحوأم989

ولايةيضمالذيالكبرىتونسإقليمأنالولاياتحمسب

منالأولىالمرتبةيحتل،عروسوبنأريانةولايتيمعتونس

%02منأكثرالإقليمهذاويضم.السكانيةالكثافةحيث

ويصلأم،499سنةلتعدادوفقاالبلادسكانمجموعمن

.3%2إلىالإقليمهذافيللسكانالسنويةالزيادةمعدل

معدلهاويصلالبلادفيالزيادةنمسبأعلىبذلكيمثلوهو

5.2%.إلى

السكانيةالسياسةفإنالتونسيةالتنميةخططإطارفى

رسمتأم(199-ا)879السالغالخططإطارفي

النمومعدلفيأنخفاضتحقيقإلىالهادفةالعريضةالخطوط

%ا5،المعدلهذايصبحبحيثالسكانيةللزيادةالسنوي

هذهأساسوعلى.م2102سنة%أ،أوم1602سنة

التالى:النحوعلىتطورهشوقعالسكانعددفإنالزيادة

القصبة.لساحةعاممن!للبلاد.والثقافىالسياسيوالمركز،التولسيةالحمهوريةمدنأكبرالعاصمةتونس
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نسمة.00،570،9أم699سنةالس!صانعدد

نسمة9و0007929م1002سنةتقدير

نسمة000.183.14م2102مشةتقدير

انخفاضاهناكأنالسكانيةالدرا!عاتوتؤكد

إلىيشيرالذيالأمر،السكانيةالزيادةمعدلفيملموسا

معدلاتتراجعتإذالتونحسية،الديموجرافيةفيتحول

البلادمستوىفيفأصبحتكبيرةبدرجةالوفيات

وذلكباستمرارالمواليدمعدلاتانخففستكما،المتقدمة

صلتولذلكونتيجة.الأسريالتنظيماألحماليبباتباع

الإفريقيةأغارةافىنسبةأقلإلىالسكانيأضموانسبة

عام3.2%حانتبينماأم399عام%أ،!وهي

التزايدمنالنسقلهذا.م0691عام2.3%وأم879

إلىتونسسكانعدديصلىأنالمحتملمنفإنه

هذاونتيجةم.0102عامنسمةمليون000790.211

دودمافئةتمثلإذ،الشابةالعمريةالفئاتهيمنتالنمو

فهيهذاوبرغم،أصس!صانانصفمنأكثرسنةالعشرين

مستمر.تراجعفي

الإشارةتمتكمابتولس،للسكادالجغرافيالتوزيعإن

أضىاالضرقيةالساحليةالمناطة!ب!تبالتفاوتيتميزقبل،من

أ!اصمةاتونمم!أ،يتىوفىمرتفعةس!صانيةكثافةبهاتوجد

والجنوليةأ!داخليةاواهناطة!،2اكمنسمة265عروسوبن

قبليولايتىفي2/كمنسمة3.5خاليةشعبهتبدوالتي

2.55هوالسكانيةال!صافةمتوسعطولكن.وتطاوين

.2كمانسمة

.السفوحعلىالمقامةالقصورأحد

حةلمسااتلولاياا

855أريانة

،855،حة

/586بزرت

167عروسل!

لأ988تطاوير

117ئورر

643توس!

201حدو،

867عواث1

136سلإسة

؟126سوسة

"499لوريدسيدي

،545صماقس

175قاسر

/.48قمد

،.66القصري!

019قمصة

،217القيرواد

!65احصاهـا

588مدب!

.91ا!ستير

166الحهدية

788لال!!

051046

3

6

7

7

8

8

6

8

اكلأ

!662!0قدرهامساحةتوحدئ!

السكانعدد

الولايةمؤ

0071251

00235

00189

002/76

003.05

92؟...

000476

00793

00631

003(12

005521

003(43

009032

!8لم!..

008/61

003.86

001،17

006(201

24لأ004

005،04

00705

00473

00594

004.861،2

اسلاليتاعلىمورعةعر

سكانعدد

(م4991)

003(965

009/303

001.483

007.173

""7.135

8!لمأ""

008/887

008.404

000(314

009.442

""7.433

001.377

007(733

007.113

009(131

683لأ009

00577"3

235لم7".

004،272

002.683

009.363

007(335

578لأ006

004.578.8

تنسمطالأميالمئاتامتدادوعلى.المرجانوموائدبنزرتساحل

الحلابة.الشمواطئ
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ندىتو

طق-
حديديةلسك؟?ء
لمطألاليلاحطوط---ء3

وطحيةعاصمه!

أحرىوللدارمدر

البحرسطعمستوىفوقالارتالاع8

اكوليةال!ودلىمرحشاليستالحرلطةمده

أ!ب!ء*ء+!ص-عأ؟فرنسا*

شبانيابرءلململوسسءصلمأ

4،

المغرهـ7أتؤطس!لرو/

.!ءء3بر

ىرر!!لمصئرلجزاا"لمليبيا

ء،!ينإقريخقيا

بر!كا!ايرصع!ء

!*،ءلافالىألأالن!حزص!صصا!تشا

\!كا!كور.ص،د

4*جالمط!-جزير8.ررت!أ-ا!توسطأل!بد!صورالبحبن

ء.صر003كا!-جليس!يمئر

لة.ا!بركةكا-كاءكاءلأرر،ولاثوئدى43

كا،أزرلأ؟!حبم3لمث!3كل!؟!ء1لوأدك!-لأف!*كأ.سء4

ايمهـث!،س!ء-كا-ءع!?ء!ي!!لآآح!-كاكاء،كانم؟حهص!!رز!:كاكا؟إص?كاكا!ى،ى!!!:-صنمش!ما!،كالا،

ل!-/كال!ء!"ى-ء!3.?تركا./كاعوو!!!كا

كاجر!

بر؟!يميرا!كانركاأ!برلمكا-كا:!صفي،!لالملأ*عحس،ء*-كاكالللا،لابا

س،كا؟كاكاءج،ور!3؟ا،قيعكا!-كا!كا/ترلمثر!+!نركا-كا!؟ء!كبهورى3ءنر/،.7أ)إطالها

3،-و!لم؟لاءع-سكا*أ!؟؟ير?/*اكاى!وكاكا

!اكالأ"ء-!ش!!!!4!!7د4أ"13بركااكا*ش.!؟لملم!!الحهقا!ات!ا

!تتيمكادا!خكازرو-صكابركرشىور-وكايزى!?بمىشآئمكا!!كا1،لا-/كاكانركا؟!كير،"-1،كا،

!-يرءكأكأسعسىعءع!،كا!!%كا/كا!كالمءوء؟ير3!بر*كا*ص!"ءلم!وكلده

ء!"كا"كاس7!ير!ا!-1!كاأع"!"!ش،!/ا؟؟صلآ/!رع4!!!!:،!*ئج!ء1001+ص؟!-.اثب!دوزاجزير

-!عكايرع:بر!هج!ثلمالة؟ىلا"ءيىعكا!ك!لأورعكا!بردآ؟

"يريرصءجكا+خأ،4د!!ئماءكهـل!أ؟زورز!ه!؟أيرء!*!كاإئنكأ!!برلآكاجم!-يم،المهثله)إ*ل!اثياأ

عس؟،!ائن!ء!كا،،!3/زرع-ء31ععخ!؟صص!كا؟ى!ضيرور?!صكاكاع!تهمثتز-8!الساكصور

ع!!اتجهـدك!رراكا!!تر!!!به!افيص-!!-!،7،-فيىل!لمور؟!كا!ىكا"-ررالجم

3!/عكا13كا/إكاكا!:بي؟لآ!ص!ععيز!-كالأ-ءكا،!?3"

!ر،كا7ور!د!!ا!ء؟ل!3ي!بمف!ث!!*و3كا،

!!يء!ء-""!؟!!!/

!ع!ى!ء؟!يهمخ"كافيلمآء1لآرو31،-برترغ!لم?!)برسأزرثم!لإحو3صفا4

كاءلا"وكاء!لم"ءءكا؟؟الأص!3؟ى"زوأ!لخ!؟!ء؟\بز!بررومكإ"/،خرير!ض"فوثنصجزر؟4

!ثن:يزير،/+،ى!!ع،!ءلأ"-إى!؟3*لأعكا

كا؟كاعاءصلأ!كا1ء!"إ*؟كا!3كا؟!؟لارو،33رركا!"3-24*!عكا!

كاكاكاور-ءىاء!!كا-لم1؟اا*لىير!لآ!صلم،لاجءكاصكاىلأ!/ء!!ورء"!أ

؟يريناكا.2ئر؟كأء!غ؟!ى4س!ى؟س،؟ير/

!كا4-!؟يرلم!ع؟ث!لمئه!لم!كا،يئتسلي!كا؟ررضلم!!ص-4ع--ص71أ-س!ص- "*،ريخاكا!*ارولى3؟!!عى

"!لم؟لآلآع!هب!حمم!نر3ث"!كابسررخلثهجأ34

كاوكاكاجكا،لإعءءكا!+ور-كالا3*=*!----س3*-حم!ى!ص-*-حمسهس!بر!ا 3؟--"-ت-ت---4يهاتورييصإلأحمحى

-ءي*!ء----ير---"ير-كا3جهو.جزير،

!كاءلى:3د/خش---!-"=-ت/!تر!غ،تمءىى/كالآ!د!كا!،13!ارتلاجرهجي!ر

لا-"لأ؟كامم!------يحيكا!ي!طئ!لا/بركاكا-؟ركا،كاكا،-و

*ىكاىء؟"كاكلئ!*س!ألقو-*"لإ/كاكا3وركا-كا-!ى"!ىلم-/ىصكاكاىربثير!!!!-!

يرنج-لإغكاكاءلأ--كا-ءجبن

كايريربر!ب!!!عع،كاكاكا-/لا-!

:بربركاءءلا!!بر!،!ا33كا!!لم!سسبصلطا!من

-،14ىى،كالإصكاصيرءكا""ير3ء،ة.

ص؟دى؟!ى"رعكا"ء!؟1كا

!اىير،ى!!كأيركأوركاعتر3؟جء+/؟"كا،،!

؟*!ير!اكا،عيئلآ3أ-43،لم/-ين!-يرقي713؟!،كاءا7لألاكايركاكا

لم-تر23ض!كا!ء!ءء3طلمترصآر؟ءكا!!ل!!اى!3؟،اكاعكا؟ءكاخءكاكاضوهادةكا3

في!4/كا!ى.ا-ارربى؟ععي!3كا؟بر؟،"و/كا

زر3ءكا1؟كا(اكا-تر4عكا-كا1!طرر!-غ/+!"

كيصكا"كا/1ءكا!كا!؟*كا

كا-كاكاىلأوص-!!عالمت!!هسا3ع4

لمقئهمانم!على!*بر!!-صسظسس!لمئئءكا-ص-صر/؟!صع

كا+ته!لآ،"3!؟ىة

ث!،/لح!3"!ء:ع!عرء.ا!يركا؟نالوى

تر/!خم!ث!س!!1؟زوكأ3!كاء؟؟عا""ت!"حد!كاكا

!حكاء/ىحلإ-البرمةكالاكاعكا

؟!اس/كاص!94جح/

كار"بر!ص*!"!4؟!"رزاير--*"!-!،رو!كا/!!""اكا3ء

؟آكا!ير!لمكادكاءو!ع/ير/؟"كاكا3زر7!-3/يزثج

%"!كااكا-بر،!!

لا-ع!ءيم،13قير،/اءء؟ء"كااكا

تر!اكاصشماذ؟!بز-?ا؟سنن،3?كاا؟ع؟ءكا،ء!كاولأ-

ع!رز!كا!؟ك!ءص3!ءى

كا3؟!!!!كم!!ىقيكارركا

!ء!بركائنصكا"4!!ثر-!كاع!!ءلى!رقئوعكاعى-لا!ء؟للبلاا
/كاتنكا!ءصبرألملمحميفي؟!!!،كال!،لا

7ءج"3ص!!*لم"!!كألألإعءلأكا-ص!عء!-/!ءكاكا/33!

كاس"!،حع!5ء!كا؟لم*ئر،يخكاء"--015ىكاوكاعكاكا،و!ل!بمكا!اش!215

معل005001015002025

كم005001015002025003035004
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أغروفيستجيبالتباينهذاأنفيهريبلاومما

ترحصيزأولويةإلىوكذلكوبشريةوتاريخية،طبيعية

أ!ساحلية.ابالأقاليمالاقتصاديةالاستثمارات

الداخليةالهجرةشنشاطاالتونسيالمجالويشهد

الأريافلاأصس!صانانسبةتراجعإلىأدىمما،الريفىوالنزوح

الحضربةالمراكزوشهدتالحضر.نسبةوارتفاع

!جيرا.عمرانئاتوسعارسريغانموا-خاصةوالساحلية-

يقللاماعلىالعاصمةلتونسالحضريةالمجموعةوتهيمن

المدنأهموتتجمعالبلاد.سكانمجموعخمسعن

صفاقس،وهىاكشرقيةالساحليةالواجهةعلىالأخرى

.سوقاوالمنستير،،وبنزرت،وسوسة

السكنمشاكلبروزفىالحضريالانفجارهذاتسبب

العشوائيوالسكنالكوخيةالأحياءوظهوروالبطالة

اشراعية.الأرض!علىالعمرانىوالزحف

كبيرةأهميةالتعليمالتوسميةالجمهوريةتولى.التعليم

،اطثالسبي!فعلىالتلاميذ.عددازديادعلىذلكوينعكس

الدراسىالعامفيأ،بتدائية1المرحلةفىالتلاميذعددكان

العددهذاوأصبحتلميذا266و288،أم589أ-7ء9

484.472.1أم599-4991الدراسىالعامفى

عامالابتدائيةالمدارسعددوكانتلميذا،

عامالمدارسوأصئكددمدرسة082،أم589ا-79ء

الطلابعددوكان.مدرسة286/4ام4991-599

طالبا32لأأ94،أم589ا-579عامالثانويةالمرحلةفى

ما599أ-499عامعددهماأصبحثانويا،معهدا63في

بالنسبةأماثانويا.معهدا271فيطالبا662لأ222

منهاأرلع،جامعاتلستتولعرففىالجامعىللتعليم

هذهوتضما.لالجنوبوأحرى،بالوسطوواحدة،بالعاصمة

نحوبهايعملالعاليللتعليممؤسسة86الجامعات

عامالعاليالتعليمطلابعددبلغوقد،مدرسهو005

طالب.101.69أم49!ا-599

منذالصحةبقطاعالدولةاهتمت.الصحةقطاع

المستشفياتفىالصحيةالتجهيزاتفطورتالامشقلال

والصيادلة،الأطباءتدريبمجالاتفيالجهودوضاعفت

وباطبيبا،هو434ام،499عامالأطباءعددبلغوقد

عددوبلغصيدليا،057.1،ام299عامالصيادلةعدد

مأ499عامفقطالعامةالمستشفياتفيالأسرة

أعلطبيبإلىالأطباءكثافةوتصلسريرا،1ه975)

نسمة،685/8لكلأسنانوطبيب،نسمة641)0

نسمة.6ءهلكلوسرير،نسمة.6095لكلوصيدلي

كليةتوجدحيثكبيرا،اهتماماالطىالتعليمتونصروتولي

سوصعةمنكلفيوثلاث،تونسبالعاصمةللطب

وكليةللصيدلةكليةكذلكوتوجدوالمنستير،وصفاقس

منلورقيبةوحماما!سط،احبلر،العديدةالحارةبجونهاقربمر

أ-اطعلا-.اأ!ااءمئاا-اا،مايم1

هـصويح.!سر!يرحمي!

التي،العموميةالصحةمدارسوهناك،الأسسانلطب

المعاملوفنييوالقابلاتالممرض!تمئاتسنوياتخرج

.والختبرات

السطح

الارتفاعمتوسطبأنهعموماتونسسطحيوصف

علىأملأ...منأكثرالمرتفعةالمناطقنسبةتزيدلاحيث

بما،00و.004بينارتفاعهايتراوحالتيالمناطقأما%،أ

بر66أجاقيةاالنسبةأما،تونسسطحمن33%حوفتمث!!

فوقم002عنمعظمهاارتفاعيقلممحفضةسهولفهي

البحر.سطحمستوى

بطبرقة.الصخريةالنواتئ
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تونس.فىالهامةالسياحيةالمناطقمنطبرقة

ثلاثةإلىالجغرافيةالخصائصوفقتونستقسيميمكن

التالي:النحوعلىأقاليم

منمجموعةالإقليمهذايشمل:التلأوالشمال

التلجباللسلسلةامتدادكأنهاتبدوالتيالجبليةالسلاسل

الجنوبمنالجبليةالسلاسلوتمتد،الكبرىالجزائري

الجبليةالسلاسلأشهرومن.الشرقيالشمالصوبالغربي

الأعلىمجردةنهرواديويروهذيل.ومقعدخميرجبال

مجموعةوهناك،الجبليةالمجموعةهذهجنوبىوالأوسط

والماء.للجبالتونسمنطبيعيمنظر

يطلقالصحراء،أطلسجبالمنفرغاتعدأخرىجبلية

فيجبليةقمةأعلىبهاتوجدحيث،الظهريةأسمعليها

إلىارتفاعهيصلالذيالشعانبيجبلفىوتتمثل،تونس

والساحلالجبالبينالممتدالشرقيالجزءأما،أم)544

تونسبخليجتحيطالتيتلكمثلفسيحةسهولفهو

(.الطيب)الرأسالقبليالوطنبسهولوتتصل

وتشمل،الظهريةسلسلةجنوبيتقع.الوسطتونس

الممتدةالسفلىوالسباسبالغربفيالعليااسمباسب

غربيالمرتفعاتبعضوتوجد،الشرقيالساحلبمحاذاة

بهاتوجدسهولفهوالشرقيالجزءأما،الوسطىتونس

أراضالسباخبهذهوتحيط،والسباخالمنخفضاتبعض

سهلفىكماشمعيرابعضهايزرعبالشطوطتعرفمالحة

.القيروان

فيوهىالوسطىتون!جنوبيتقع.الجنوبيةتونس

لكنه،الغربصوبتدريجياينحدرظوأوهضبةمجملها

الجنوبيةتونسوتضم.الشرقجهةمنجبليبجدارأشبه

جبالمنتمتدمنبسطةسهليةمساحاتوهوالجفارةسهل

أغلبهاالجنوبيةوتونسشرقا،الساحلحتىغرباالقصور

.كبيرةلمسافاتالرمليةالكثبانفيهاتمتدصحراء

المناخ

ناحيةمنالجغرافيبموقعهاتونص!مناخيتأثر

تونسمنالشماليةفالأجزاء،أخرىناحيةمنوتضاريسها
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الكثيف.الغابوزمردتون!شمال

الجنوبيةالأجزاءأما،المتوسطالأبيضالبحرمناخيسودها

انتقالمنطقةالوسطىوالمنطقة،الصحراويبالمناخفتتأثر

المناخيين.النظهامينهذينبين

الحرارةدرحةحيثمنالمناخيةالظروفتختل!

ولاختلافالسنةفصوا!باختلافروالأمصاأواشياح

فيالمطيرةالغربيةأجةأسشمااللرياحتونسوتتعرض.المناطق

الشرقية،الشماليةأطرياحكذلكتتعرضكماالشتاء،فصل

وهي،القبليرياحالربيعفيوتهب،الصيففصلفي

ارتفاعإلىأحياناوتؤديالجنوبمنتهبساخنةرياح

فيالحرارةدرجةوتصل،م44.إلىلتصلالحرارةدرجة

فيكمام2.55إلىالشماليةالاجزاءفيالشتاءفصل

سطحمستوىفوقمترينارتفاععلىتقعالتيبنزرت

فىمئويتيندرجتينمنأقلإلىتنخفضبينماالبحر،

فيوتصلالبحر،تأثيرعنالبعيدةالجنوبيةالداخليةالأجزاء

درجاتترتفعالصيففص!!وفي.م.953إلىقفصة

قفصةفيفتبلغتونسأنحاءمعظمفيم053إلىالحرارة

فيتقلبينما،الجنوبفيقبليفىم054وتتعدى،م538

،م531وسوسةبنزرتفيفتبينالبحرتأثيربسببالشمال

فهوالبحر،عنالبعدأوالقربحعسبالحراريالمدىويتأثر

بنزرتفيكمام42.علىكثيرايزيدلاالشمالفي

الجنوبيةالأجزاءفىم054منيقتربحتىويزيدوسوسة

قبلي.كمافي

القسمفيجداغزيرةفإنهاللأمطاربالنسبةأما

جنوبا،المجردةنهريحدهالذيالتلإقليممنالشمالي

داهمعينفيكما3ملم005علىالأمطاركميةوتزيد

البحر،سطحفوقم/3407ارتفاععلىتقعالتي

وعلى3،أملم).25الشمالفيطبرقةعلىيسقطر

تترأوحألمجردةنهرمنالجنوبوإلى3.ملم636بنزرت

هيكما3ملم006و3ملم004ب!!ماالأمطاراكمية

ويسقطم674ارتفاععلىتقعالتيالكافبلدةفي

تقلالظهريةمنالجنوبوإلى.3ملم405نحوعليها

ملم043و.3ملم002بينماوتتراوحالأمطاركمية

وتقل3.ملم002وصفاقس3ملم931سوسةفيكما

فى3أملم05إلىلتصلجنوبااتجهناكلماالأمطار

المناخيسودحيثقبليفي3ملم89وإلىقفصة

الأمطاركمياتأنبالذكرالجديرومن.الصحراوي

كبيرةبصفةتتركزعمومالكنهاآخرإلىعاممنتتدبدب

بهابأسلاأمطارتسقطكماوالخريفالشتاءفصليفي

وهوأمطاراالسنةفصولأقلوالصيف،الربيعفصلفي

.الجفاففصل

فيالترباتمنمتباينةأنواعهناك.والنباتالتربة

كمافيالأوديةمناطقفيطيسيةترباتبعضهاتولس،

وغيرها،جومينوواديسجنانوواديمجردةوادي

تعرفترباتوهناك.الصحراويةالمناطقفيرمليةوتربات

توجدكما،خفيفةترباتوهيأحمرلونهالأنبالحمري

وتنتميوالشطوط،السباخأراضيفيالملحيةالتربات

بترباتتسميتهعلىاصطلحماإلىالترباتهذه

تونسفيالطبيعيةالنباتاتوتختلف.السلونشاك



الحضارةم!مهماحانباتمثللأنهاوالرعايةالعنايةتجدالعربيةالخيول

تونس.فيالعربية

المطيرةالشماليةالأجزاءففىالأمطار؟كمياتباختلاف

البلوطأشجارمنغاباتتوجدالتلإقليمفىكما

وقدالسهولفيالبريالزيتونأشجاروتوجد،والفلين

وكرومقمحمزارعإلىالسهولهذهحوك

فإنألامطارفيهاتقلالتيالمناطقوفي.وخضراوات

أشحجارتوجدحيثبوضوحذلكيعكسالنباتيالغطاء

أجزاءمعظمفيالحشاشتنتشرالحلفا.وتظهرحجماأقل

باسموتعرفالأمطارسقوطبعدالوسطىتونس

والبراريالروسيةالإستبسكلمةتقابلوهي،السباسب

السباسب.فىوالإبلوالمعزالأغناموترعىأمريكا،في

الحشائشتنموالملحيةالترباتذاتالشطوطمناطقوفي

والرمث.القطافمثلللأملاحالمحبةوالنباتات

345لونس

الخارجيةالتجارة

مأ499فيالتونسميةالصادرأتأهمبعض

القيمةالمواد

دينارمليوفى

6.28البح!يالصيدمنتجات

8،2الخضوأوات

65ر"التمور

503لم3الهزيتودطزيت

23لأ9الفوسفات

63!،8ماكل!النفط

71،لأ2القسفوريالحامض

الوروعجن

3ءو6المسموجات

الزرإثي

6186!7الملابس

632الثخاريةالموأد

م4999عامالونسميةالوارداتأهمبعض

القيمةالمسوأد

دينارمليوفي

لم47حيةحيوائات

7"ء7وساي،قهعوةحلي!

!.21.فمح

7/39سكر

923!أوصيدليهكئميائيةمواد

12"/هبلاستيكية!وأد

2013م3نسيحي!وصصنوعالمحهاقمشة

613!كاوجرارإرروشاحناررم!يارات

3621خامقطهت

3!914،قضبانحديد

،1177ومطاطختنسب

قتصادلاا

متواصلةجهودبذلإلىالمشقلالهامنذتونسسعت

بإنشاءوذلكالاقتصاديةالتنميةمنطيبمستوىلتحقيق

الوطنيةالثرواتاستغلالعلىقادرةأسامسيةصناعات

المزيدوإحداثالاقتصاديةالمواردوتنويعالأمثلألاستغلال

العمل.فرصمن

،ام399سنة3%إلىالاقتصاديالنمونسبةتطورت

بنسبةالبحريوالصيدالزراعةقطاعفىالمحليالنابخوتطور

قطاعوفى03%بنسبةالصناعةقطاعوفي%،أ6

الفرددخلبمتوسطيتعلقفيماأما.03%بنسبةالخدمات

العشرينفيالفرديالدخلمتوسطتضاعففقد،السنوي

وا074إلىأم079سنةدولارا025منالماضيةمشة
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منالأ!عتتماراتاتطهورتوقد،أم499مشةدولارا

مليود.4123إلىأم099سنةدينارمليون684.1

.أم399سنةدينار

علىتونسفىالاقتصاديالنشاطمجالاتتتنوع

التالي:النحو

أ!ةدرتوذء!تعتبرالحغرافيموقعهابحكم.الزراعة

شأشحار،حبوب:متموخزراعيبانتاجوتتميز،مهمةزراعية

أجحري.اوالصيدا!اشميةترليةبجانبوخضراواتمثمرة

مساحةعلىوتمتدأ!يمالأقااكلفيالحبوبزراعةوتنتشر

خاصةالبلادشمافيشىنصفهايتركزهكتار،مليون51.

العالي.والتلالوسص!!ومجردةالشرقيالتلبسهول

للمناختبعاالانتظاموعدابالتذبذبالإنتاجتحصف

طنألف025)الجافةالسنواتفيضعيفافيكونالسائد.

طنألف003)اشطبةالسنواتفيوكبيراأم(889في

م(.1991في

حاحاتلسدكافعيربتونسرالحبو!إنتاجإن

تسعىو.فقطأطلبابنصفيفيإذالداخليالاستهلاك

للبلادالعذائيالأمنلتضمنالحبوبقطاعلتنميةالدولة

.الريشسائلوتحس!!الإنتاجطرقبتحديثوذلك

منذمستمراامتداداالشجريةالمحصولاتتشهد

هكتار،مليودأ7!منيقربماتغطيإذ،الاستقلال

%06بو،الزراعيأسلإنتاجالإجماليةالقيمةبتلثوتشارك

الزراعية.الصادراتقيمةمن

الزيتونأشجارمنالمثمرةالأشجاروتتكون

،المثمرةالأشجاراأهمااشيتونيمث!!.والنخيلوالحمضيات

محصولهوتحصدرهكتار،مليون31.حقولهوتغطي

الحمضياتتليهاثم.03%بنسبةالصادراتجميع

طنألف03)النوردقلةنوعوتنئتولعم!.والنخيل

للتمور.المصدرةالبلدانأهممنتولسوتعتبرمشويا(،

ه!صارألف012بتقدرمساحةالخضراواتتغطي

وتحسينالمرويةالمناطقتوسعفيتمثلكبيرانمواعرفتوقد

المحمية.البيوتباستعمالالإنتاجولممائل

الطلبمنزادالسكانونموالمعيشةمستوىتحسنإن

تربيةقطاعويشهد.والحيوانيةالنباتيةالغذائيةالموادعلى

يفىلاأنهرغمومستمرا،كبيرانمواالبحريوالصيدالماشية

الدواجنقطاعنماوقد.المحليالاستهلاكلحاحيات

الحاضناتفانتشرت،الماضيةالسنواتفيكبيرةبسرعة

تحسينإلىذلكوأدى،مناطقعدةفيالحدشةالصناعية

.والألبانوالبيضاللحومبتوفيرالتغذيةوسائل

السواحلطولعلىومتنوعةكبيرةالسم!جةالثروةإن

الأخيرةالسنواتفىالسمكىالإلتاجارتفعوقد.أضونسيةا

عامطنألف87حواليلاحيثمعدلاتهأقصىإلى

تضاهيالبحريالصيدمنتجاتوأصبحتأم،499

.الصادراتقيمةحيثمنالزيتونزيت

التجاريالميزانفإن،الزراعيللإنتاجالمطردالنمورغم

معيرتفعالعجزمنبعضايشهدزالماتونسفيالزراعي

.فالجظ

النفط.منقليلةكمياتتونستنبج.والطاقةا!لعادن

البرمةحقلوهو،الجنوباقصىفيحقلأكبرويوجد

البلادوتمتلك.ام669عامالإنتاجطوردخ!!أ!ذيا

محدودةلكنها،اليابسةوفيالبحرعرضفيأخرىحقولآ

،المدخراتلضعفمستمراتراجعاال!نتاجويشهد.اللإلتاخ

الغازويستخرجمتواصلا.النفطعنالشنقيبيزالولا

وعشترتالبرمةحقلأهمهاالحقولدعضمنالطيعي

الغازمنكبيرةبك!ياتتونستنتفعكماوغيرها.وعليسة

الأراضيعبرإيطالياإلىيصلالذيالجزائريالطبيعي

فيالموجودمسكارحقلاستثمارفيشرعوقد.التونسية

مليار3504بالغازمنمخزونهويقدرقابسخليج

الكهرباءإنتاجوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةوتتولى

كمليون6و...إلىالإنتاجويصل،والمائيةالحرارية

ساعة.واطا

الذيالفوسفاتكبيرامنمحزوناتونستمتلك

تمثلمهما،أقتصاديادورايؤدي،أسسبعينياتامنذ،أصبح

تستعملجاهزةنصفموادعدةإلىالفومعفاتتحويلفي

الكيميائيالصناعىالمجمعفيالكيميائيةالصناعةفي

فيقفصمةبحوضالفو!عفاتيةالمناجمأهموتوجد.بقابس



واكتشفت،العالىالتلفيالخصبةوبالقلعةالغربىشوب

علىوتحتوي،ومكناسيورتانبصحراءأخرىقول

.كبيرةشياطيات

والزنككالحديدالمعادنبعضالتونسيةالمدنوتنتج

ألف092علىالحديدمنالإنتاجيزيدلالكن،رصاص

منالبحريالملحويستخرج.جريصةمنتستخرجت

كبيرةنسبةوتصدر،وصفاقسوالساحلينمقرينحهات6

اللإنتا!.ط

دعا3إحدىتونسفىالصناعةتعتبر.الصناعة

اقيمتوقد.ألاستقلالمنذللتنميةالمحركة"قتصاد

علىاعتمدتمهمةاستثماراتبفضلالصناعيةحشاريع

السياسةوترمي.والأجنبيالوطنيالخاصالمالا!س

معلينسجمالصناعيالقطاعتحريرإلىاليومخصنيعية

العالمي.،قتصاد

فيالوظائفعددوتضاعفالتونسيةالصناعةتطورت

ما629عاميبنمراتثمانيالتحويليةمصناعة

000/0.32إلىوظيفة000704منأي،ام!879

:بالتنوعالصناعات.تتميز

متنوعةأنشطةوتشمل.والكهربائيةالآليةالصناعات

تشرفالذيبورقيبةبمنزلوالفولاذالسبائكمثللإنتاج

قطاعومثلالحديد.لصناعةالتونسيةالشركةعليه

ومنزلوالقيروانبسوسةوالشاحناتوالحافلاتالسيارات

بورقيبة.

هذهشهدتوالبلور.والخزفالبناءموادصناعه

والكلسوالجيرالإسمنتفارتمإنتاجكبيرانمواالصناعة

المعاملأهموتوجد.الخارجإلىتصدرهاتونسوأصبحت

وقابس.والنفيضمةوبنزرتالجلودبجبل

347توئس

تحويلعلىترتكزوهى.الكيميائيةالصناعات

الفوسفاتوثالثالفوسفوريالحامضلإنتاجالفوسفات

.الصخيرة،صفاقس،قابس:الكيميائيةالمراكزأهم.الرفيع

والأحذية.والجلدالجاهزةوالملابسالنسيجصناعات

فيهيعملإذتونسفيالصناعاتأهممنالقطاعهذايعد

منذالصناعاتهذهتطورتوقد.عامل002و...قرابة

وتوجد.التصديريةالصناعاتعلىبالتركيزام729عام

الوطن،بنزرت،العاصمةتونس:فيالصناعيةالمرأكزأهم

بنسبةالنسيجقطاعويساهم.صفاقس،الساحل،القبلي

الصناعية.الصادراتمن04%

الصناعاتأقدممنوهي.الزراعيةالغذائيةالصناعات

الشرقيةالسواحلعلىخاصةبصفةوتوجد.بتونس

الغلالوصوامع،الزيتونمعاصروأهمهاوالعاصمة

تونسفيالصناعةوتتميز.والحليبوالسمكوالخضراوات

المجموعمن07%تمثلالتيالصغيرةالمؤسساتبكثرة

الصناعية.العمالةجملةمن%02إلاتوظفلالكنها

بينالتوازنوعدمبالتباينالتونسيالصناعيالمجاليتسم

المنشآتأهمبهاتتجمعالتيالشرقيةالساحليةالأقاليم

إلىتفتقرالتيوالجنوبيةالغربيةالداخليةوالأقاليمالصناعية

والمنجمية.الاستراتيجيةالصناعاتباستثناءالصناعة

الشرقيبالساحلأسالمماالتونسيالصناعيالمجالوينتظم

جنوبا.قابسإلىشمالأبنزرتمن

من%04الكبرىبتونسيوجد.العاصمةمنطقة

التيالصناعيةالمؤسساتمن3%وهالصناعيةالعمالة

المصانعوتوجد،والضواحيالمدينةوسطبينتتوزع

المنطقةوفى(عروسبنجلود،)جبلالجنوبفيالكبرى

بالشرقية.الصناعية

اصتولسية.االحمهوريةفيبورقيبةمنرلبمديمةالمهمةالصناعاتمنوالفولاذالحديدصناعة



تونس348

علىالمنضقةهذهتحتوي.بورقيبةومنزلبنزرتمنطقة

وقنوعت(،النفطوتكرير)الصلبثقيلةصناعيةوحدات

أخرىومرأكزبورقيبةومنزا!بنزرتمنكلفيالصناعة

جميل.ومنرأ،ورفراف،الجبلورأسماطر،مثل

المنطقةهذهفىأ!ناعةاتعتمد.القبليالوطنمنطقة

نخبةوعلىماهرةعاملةأيدتوافرعلىالعاص!ةمنالقريبة

والمؤدسساتالخفيفةالصناغاتنمتلذا.المحليينالممولينمن

والحت.والج!لدأضسيمامتنلمتنوعةقطاعاتفيالصغيرة

أسماح!!:باعامةزقرىمتوسطةمدنفيالمعاملوانتشرت

وفي،والحماماتنابلر،شععباتودار،وتازركة،قليبية

.ودوعرقوب،نوسليما،قرنبالية:والغربلوسطا

منذمتواصلأنموابهاالصماعةشهدت.الساحلمنطقة

ورؤوسرالح!صميةالتمويلاتعلىاعتمدحيثالاستقلال

والأجنبية.الوطنيةالخاصةالأموال

النسيجحاصةالخفيفةالتحويليةالصناعاتانتشرت

بينالساحليةالمناطقعلىهامتجمعمعوالريفالمدنفي

والمنستير.سوسةولايتيفيأي،هلالوقصرمعوسة

صناعيةمؤسسة06منأكثربالساحلأنشئتوقد

شخص.00001نحوبهايعملأجنبيةتصديرية

بعدتونسفيصناعيمركزثانيتعد.صفاقسمنطقة

مؤ!سسة(.02و.عامل000018من)أكثرالعاصمة

الاستعماريةأغترةاممذصفاقسفيالصناعةبدأت

ونشطت.أغوسفاتالتحو!وبوحدت!تالزيتونبمعاصر

المحلية،الحاصةأضمويا،تابفض!الالممتقلالمنذالصناعة

منوالمتوسطةالصغيرةالصناعيةالمؤ!سساتعلىواعتمدت

زيتلصنعمركزأولوصفاقس.وغيرهمانسئوجلد

الصماعةوتمثلأضحويلية(،االقدرةمن%)35الزيتون

.أخرىومراكزقابسمنافسةرغممهماقطاعاالكيميائية

وجنوبهاالمدينةوسطفيالصناعيةالمؤسساتوتتمركز

الساحل.طولعلىوشعمالها

منذكيميائيامركزاقابسمدينةأصبحت.قابسمنطقة

مصانعهاتحولإذالعشرينالقرنمنالسبعينياتبداية

حامضإلى)الفوسفات(الوطنىالإنتاجمن06%

وأزوتية.فوسفاتيةوأسمدة،كبريتيوحامض،فوسفوري

أهميةورغم.وال!طسللأسمنتمصانعأيضاوأنشئت

لافهووالمحليةالوطنيةالاقتصاديةللحياةلالنسبةالمركزهذا

تراحإلأنشطةفيتمثلتالتيالسلبيةالجوانبمنيخلو

التقليدية،والصناعةالبحريوالصيد،اشراعةمثلالتقليدية

البيئة.تلوثفىوكذلك

لتونص!التقليديةالصناعةشهدت.التقليديةالصناعة

الصناعاتوتوجد.السياحةنموبفضلجديداتطورا

.وقرىمدنعدةفيالتقليدية

دقيقة.فنيةنقوشوعيهاالذهبمنأساور

والمرقوم)العسجاد(الزرابينسيجصناعةفتوجد

وأغطية،وبنزرتلالقيروان(للزينةاليدوي)السجاد

حريريةوأقمشة،ووذرفوقفصةبجربةمزخرفةصوفية

بالساحلقطنيةوأقمشةتقليديةوملابس،بالعاصمة

صناعةوتوجد.المديونيوقصيبةهلالبقصروخاصة

والقيروانالعاصمةبتونسوالنحاسوالخضبالجلد

الحليوصناعةوجربة،بنابلالخزفوصناعة،وصفاقس

وجربة.ومكنينلتونس

واجتماعياقتصاديبدورالتقليديةأصناعاتاتقوم

من7%أي؟عامل015).00نحوبهايعملإذمتميز،

الإجمالي،الوطنيالنابخمن%2بوتساهم،العاملةالقوة

منأكثرأي،الصادراتفيدينارمليون01،بوتساهم

.الزيتونزيت

--!--؟!ص--

8!قي"بلإ،!ء8!!ه

التونشة.اليدويةالفنونمنالفخارعشاعة



.السياحمنكتيراتجدبمدينةالحمامات

السياحة.منذبدايةالستينياتأصبحتالسياحةتؤدي

المدناستضافت.التونسيالاقتصادفيرئيسيادورا

وتعد،أم499عامسائحمليون)000.8553التونسية

السياحيةالمتوسطالابيضالبحرحوضدولأهممنبذلك

ال!فريقية.الدولوأولى

شواطىءامتداد،مشمس)مناخالطيعيةالمعطياتإن

منوالقربجهةمن(عديدة)آثاروالتاريخية(،رملية

للسياحةسوقأهمتمثلوالتيأخرىجهةمنأوروبا

)مغاربية،السياحمصادرتنوعإلىبالإضافة،التونسية

تفسرالظروفهذهكل(أمريكية،أوروبية،شرقيةعربية

تون!ر.فيالسياحةتطور

السياحيألاستثمارالبدايةمنذالدولةشجعتوقد

أنجزتالتىوالسياحةللنقلالوطنيةالشركةبفضل

سوسة.فيالقنطاويمرسى

934لونس

.توسفىالسياحيةالمناطقإحدىاللنستير

للممولينالمجالأفسحتثم.الأولىالسياحيةالمؤسسات

الممولينوخاصةالخارجوفيتونسفيالخاصالقطاعمن

فيمهمةمنشاتأقامواالذينوالكوشيينالسعوديينالعرب

البنيةالدولةدعمتكما.تونسيةسياحيةمناطقعدة

وجربة،والمنستير،،بالعاصمةالدوليةالمطاراتببناءالتحتية

وطبرقة.وتوزر،

فيوالاجتماعىالاقتصاديالنموفىالسياحةتشارك

بلغتالتيالصعبةالعملةتوفيرفيتساهمفهيالبلاد.

أمادخل.أعلىوهوام،499سنةدينارمليون2851

سنة5.9%فكانتالإجماليالمحليالنابخفىمساهمتها

تعوضوبذلكأم،889سنة%7.6وام،779

الخارجيالتجاريالعجزنصفتقريبااسمياحيةالعائدات

التونسي.

تونس.نواحيكلفيالممتدةالسواحل

!أ

تهأ

آأ
!!
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بصفةأصن!-الموامنكبيرعددالسياحيالنشاطفييعمل

صالتحارةالأخرىالقطاعاتوتنشط.دائمةوغيردائمة

وغيرها.والحدماتوالمواصلاتوالنقلالتقليديةوالصناعة

ساحليةسياحةأساساالتونعسيةالسياحةوتعد

أ!اجهةلاالسياحيةالتجهيزاتأهمتوجدلذا.واستحمامية

وضواحيها،أساصمةأ:والشرقيةالشماليةالساحلية

وجرحيع!،،وجربةوالمنستير،،وسوسة،بلونا،والحمامات

من%9ءعلىالمماطقهدهاسعتحوذتوقد.وطبرقةوبنزرت

أضياالسياحيةالاستثماراتمن%9و.السياحيةالتجهيزات

سنة.ثلاث!تمنأكثرمنذتحققت

باضكيزالسياحيةالخدمةوتحسينتنويغالدولةتحاول

صحراويةسياحيةمناطقوتنميةالصحراويةالسياحةعلى

بإنشاءالرياضيةالسياحةوتشجيعودوز،ونفطةكتوزر،

والسياحةالسياحيةالمراكزأهمفيالصولجانملاعب

والحضارية.اللأثرية

السوقمتطلباتبحكممتواصلالساحليوالتخصص

الموجودةالمستقبليةالمشاريعأهمفيذلكويظهر،السياحية

قليبية،،قربص،الملحغار،)طبرقةالساحليةالواجهةعلى

(.الجنوبيةحمامات

بقيمةأصادراتاقيمةمقارنةإن.الخارجيةالتجارة

أضونسيةاالتحارةميزانفىأحجزامنبعضاتوضحالواردات

لينما.أم099عامدينارمليورا)943إلىارتفعالذي

وبلغتدينار،مليون4766أم!46عامالوارداتبلغت

مليون5191مقدارهبعجزدينارمليون696/4الصادرات

7%.و.06بينالتغطةنسبةوتراوحتدينار

التونسيةالتجاريةللمبادلاتيو!إلتوزئالجغرافي

منمستوردوأكبرمصدرأكبرتعتبرالأوروبيةالبلدانأن

لهاوتقدمالتونسيةالصادراتمن%81تستقبلإذبمتونس

والمشرقالمغربأقطارتمثللابينماوارداتها،من08%

.الصادراتمن%أو.الوارداتمن%7سوىالعربي

وأالبريالنقلمستوىعلىسواء.والمواعلاتالنقل

يرجعمهمانشاطاالتونسيةالمدنتشهدالجويأوالبحري

مإلخارج.والمبادلاتالاقتصاديةالأنشطةحيويةإلى

خطمنتتكونحديديةحطوطشبكةتونصرتملك

الخطوطبعضوتربط،بقابسالعاصمةيربطشرقيساحلي

الداخليةالتعدينيةالمناطقالغربمنالقادمةالعرضية

،الجديدةالخطوطببعضالشبكةتدعمتوقد.بالموانئ

دورايؤديالذيوقابسقفصةبنالرابطالخطوخاصة

إلىقفصةمنطقةمناجممنالفوسفاتنقلفيرئيسيا

بقابس.التحويليةالمعامل

أواخرمنذأنشئالذيالخفيفالمتروأيضاويوجد

مساحةعلىالطرقشبكةوتمتدلالعاصمة.الثمانينيات

بكثافتهاوتتميز.معبدةطريق000.02مسهاكم03).00

الدولةوتقوم.المهمةالاقتصاديةالمناطقفيخاصةالسمبية

وبناءجديدةطرقبمدالشبكةهدهلتحسينكبيرةبمجهودات

لتدعيمالمدنوبنالرئيسيةالمدنداخلومحولاتجسور

طريقإنشاءتموقد.والسياحيةالاقتصاديةالمواصلاتحركة

الساحل.فيومساكنبالحماماتالعاصمةتونسيربطسريع

اكم،053طولهاأنابيبخطوطأيضاتونستملك

والجزائريةالتونسيةالصحراويةالنفطحقولبعضتربط

الولمسطمنقادمآخرأنبوبيصلهالذيالسخيرةبميناء

تونسيمشتركاخرأنبوبويوجد.التونسيأحربىا

الغازوينقلوإيطالياالرملحاسيحقلبينيرلصأجزائري

أخرىجهةمنوتنشط.صقليةومضيقتون!ه!عبرالطبيعي

المهمةالحركةمواكبةبتونمم!والجويةالبحريةالملاحةأنشطة

مإلخارج.التجاريةللمبادلاتوالمتواصلة

وحلقتونسموانئمثلمهمةموانئعدةتونستملك

السنوأتفيتدعمت،وبنزرتوسوسةوصفاقسالوادي

وقابس،رادس:كموانئإنشاؤهاتمجديدةبموانئالماضية

وجرجيس.والصخيرةوغنوش،

معالتونسيةالمبادلاتحجممن%09منأكثريصدر

السلعهذهحجمارتفعوقد.الموانئهذهطري!تعنالخارج

الملاحةتختصكما.ام099عامطنمليود61إلى

وحلقتونمه!ميناءويأتي،كذلكالمسافرينبنقلأجحريةا

المسافرين،تقلالتيالتونسيةالموانئمقدمةفيالوادي

منوأكثرمسافر035).00منأكثرعبورتمحيث

.أم099سنةالميناءينهذينطريقعن!ميارة000/001

سوسة،،)بنزرتالأخرىالتونسيةالموانئبقيةأما

تستقبلموانئفهيالجديد(رادسميناء،قابسصعفاقس،

.والمعادنالكيميائيةوالموادالبضائع

هي:مطاراتسمتةفهناكالجويللنقلبالنسبةأما

سقانص-المنستير،،الخدماتمنتظموهوقرطاج-تونس

سياحية،خدمات،جرجيسجربةممياحية،خدمات

خدمات،توزر-نفطة،منتظمةخدماتالمعو،-صفاقس

جواالمسافرينعددبلغوقد.الدوليطبرقةومطار،سياحية

البضائعوزنوبلغمسافر،0078729.6،أم499سنة

طن.ألف28ام،299عامجواالمنقولة

تاريخيةنبذة

ففي،مشةآلافثلاثةمنأكثرإلىتاربتونسيرجع

أقتصادوازدهرقرطاجمدينةتأسمست.مق481عام

علىوروماقرطاجبينالمنافعسةمننوعونشأالبلاد،

طابعاالمنافسةهذهوأخذتالمتولممط،البحرفيالسيادة

سنةمنامتدتالتيالبونيةالحروبفيتمثلحربيا



بقرطاجالرومانيةالأثار

قرطاجبتدميروانتهت.مق461إلى.مق264

البونية.الحروبان!:.الرومانيللحكمتونسوخضوع

تونستعرضتالميلادبعدوالسادسالخاصالقرنينوفي

السابعالقرنمنتصفوفى.والبيزنطيينالونداللحملات

مدينةنا!بنعقبةوأس!تونسالإسلامدخلالميلادي

الممموهولإفريقيةعاصمةوجعلهام065عامالقيروان

أطلقهوقدالحاليةتونسموقعتمثلالتىللمنطقةقديم

عاموفي.الميلاديالثانىالقرنمنذالرومانمرةأولعليها

الأغالبةدولةالآغلببنإبراهيمأسسم008هـ،أ84

البلادأثناءهاازدهرت،قربنلمدةحكمهااستمرالتي

جامومنهاالكبيرةالمساجدوبنيتوثقافيا،اقتصاديا

هـ،603مشةوفيبتونص!،الزيتونةوجامعالقيروان

التونسيالجنوبفيالأثريةع-اإحدى

المهديعبداللهيدعلىالفاطميةالدولةتأسستم189

أغرناوفي.لهعاصمةواتخذهاالمهديةمدينةبنىالذي

التيالحفصيةأولولةاتأسست،الميلاديعشرالثالث

لها،مثيللاعمرانيةنهضةعهدهافيالبلادشهدت

خلدونابنمنهمأجلاءعلماءسمائهافيوسطع

وفي.الحديثالاجتماععلمومؤسمسا!لقدمةصاح!

العثمابن،لحكمتونسخضعتأم82574!هـ،!شة

عنعليبنحسينا!شقلام507اهـ،117لمشةوفى

تونس،بايلقبنفسهعلىوأطلق،العثمانيةالدولة

تعرضتوقد،الحسينيةالدولةهيوراثيةدولةوأنشأ

تتابعتماليةلأزمةعشرالتالممعالقرنأوأسطفيالبلاد

اهـ،992سنةالبلادفرنسااكتسحتحتىأحدأثها

بالجمالرومانيالقصر
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المعمور.الزيتونةجامعمنجانب

معاهدةظلفيتونسعلىالحمايةوفرضتأم881

.أم881هـ،أ992سنةباردو

مهمتينمرحلتينالتونسيةأ!طنيةاالحركةوشهدت

-أ709هـ،أ348-أ)325الأولىالمرحلةهما:

حركةمتلالتونسيينالشبانحركةفيتمثلتأم(929

عبدأسرأم029هـ،أ33!!شةوفي،الفتاةتونس

الثانيةالمرحلةالدستور.حزبالتعالبيالعزيز

شخصيةبظهورالمرحلةهذهتميزتأم(أ-569)349

الحركةعلىحديدةحيويةأدخ!الذيبورقيبةالحبيب

تأمميستموقد،قيقةوالبحريالماطريومحمودهوالوطنية

قيادةعلىبورقيبةوأشرفالحرالتونسيالدصعتوريالحزب

أسسأم489هـ،أ368!شةوفي.الوطنيةالحركة

تقويةفيأسعهمتالتيالنقابيةالمنظمةحشادفرحات

الفرنسيالا!متعمارالتونسيونقاوموقد،الوطحيالنشاط

(أم5291559هـ،أ1371376)مسلحةمقاومة

مفاوضاتفيالدخولعلىالفرنسيةالح!ضمةأرغمت

سنةمارس02فيتونسباستقلالفرنساباعترافتوجت

رئيسابورقيبةالحبيبوانتخب.أم569أهـ،375

.مراتعدةذلكبعدانتخابهوأعيدأم،579عامللبلاد

في7الجمهوريةرئاسةعليبنالعابدينزينتولىثم

وأعيدالدستور،من57الفصلعلىبناء،أم879نوفمبر

.أم499مارسفيانتحابه

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

ألوالقاسم،الشابىالتوسيلاشااررينصهـاالحيى،لورقية

لافعبنعقبةالقمصيراشد71!عمرسمححد،أضر!سيا

عليسيرسدا!اار+!لكلتيزعدا،ليلتعاا

صلةذاتأخرىمقالات

المسحدلراضاد.ا!رليةااحشاسيةاالأحرا!ا

لإسلاميةاالمنالماتمعحا،لهاشيبأحةد،اصةا!لأعا

العرديةالمسظماتمةسويقياإض

الوحدةمسظمةصماقسسررت

لإنريقيةااعربا()العاصمةتولصر

!يالبريالساتالعميديونالعاطميولىتاريختولس،

العربيةاللادفرلسااحرليةاالدولحامعة

قرطاحدولة،الحفصيين

القيروالىالعرلمجةاللادليالريالحيواد

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-1

السكان-2

اضعلي!ا

أ!محةاءقطا!

السطح-3

التلأوالمتممال

الوسطتوسر-!

الحموليةتوص-خ

اباخ-4

والاتالتردة

الاقتصاد-5

السياحة-دالرراعة

الحارحيةالتجارةهـ-والطاقةالمعادد-!

والمواصلاتالسقل-والصساعة-ح

تاريخيةنبذة-6

أ-

3

-5

6

-7

-8

01

-11

12

توص؟موقعأهميةما

توس؟اسمدلالةما

لتونص.التصاريسيةاالمعاأهماشرح

وتفكحارلمحسها؟بموقعهاتوسماخيتأتركي!

؟الحمري،الحتمطهوط،،لمسا!سىيقصدماذا

با!شمرار؟تونصفيالحصرسكارلسبةتمرايدلمادا

السكاني؟الممومعدلفىالحفاضتحقيقإلىتوس!تسعىلمادا

الصحي؟والقطاعلالتعليمللمهوضتوس!لي!دلتالتيالحهودما

توس!.فيوالمعدنيةالرراعيةالحاصلاتأه!اادكر

التوسسية؟ا!ساعاتاأهمما

و!حدلك..إسلاميةتاريحيةأهميةللقيروالى

؟القيروانالمنستير،،صفاقس:الآتيةالأس!اءدلالةما
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النونبكسروتنطق،التونسيةالجمهوريةعاصمةقوس!

شمالأ،36!،47عرضخطعلىوتقعوضمها.وفتحها

وأقسمينبيننميزأنويمكنشرقا.01،01طولوخط

مناسبغيرموقعذاتقديمةإحدأهما.متصلتينمدينتين

إلىشكلهافيأقربضيقةطوليةهضابعلىتقعحيث

تونس.وبحيرةالسيجوميممبخةمابينوذلكالمستطيل

نحوتتجهاشرطةشكلالمدينةعلىالموقعهذافرضولقد

وحمامرادسمقرين،عروس)بنالشرقيوالجنوبالجنوب

وقرطاجالوادي)حلقالشرقيالشمالونحو(الأنف

.(والمرسى

واستراتيجيابماقتصادياجيدموقعهناتونسموقع

وهى،الأوروبيةوالسواحلالبحرمنوقريبةخصبةفالمنطقة

عمرانيا.استثماراتونسخليجاستثمرتبحريةبريةمدينة

الشمالمابينتمتدمساحةعلىتونسعمرانانتشرلقد

العمرأنلكن،كم25الغربإلى،الشرقكم03والجنوب

بماوالتحمتتونسونمت.تامةبصورةمتصلاليسعليها

حتى،الكبرىتونسأوتولسبإقليميعرففيماحولها

أهـ،604عامهكتارا075.15مساحتهاأصبحت

أم759أهـ،593عاممساحتهاكانتبينماام،859

هكتار.آلافعشرةلاتتعدى

الشرقي،الشمالقلبفىوموقعهابمساحتهاتونسإن

الحوضينعلىوبإطلالهاالبلادفيمنطقةأغنىيعدالذي

تجاريةمدينةأكبرأصبحت،المتوسطللبحروالغربيالشرقي

الطرقمنشاملةشبكةتربطهاحيثالبلادبمفيصناعية

دورهاوتؤديالبلاد،أنحاءبكلالحديديةواسمكك،البرية

القوىمن21%)تضمالتونسيللاقتصادبالنسبةالقيادي

قطاعفىالعاملةالقوىمن%4وأ،الصناعيةالعاملة

البلاد،فيالعملفرصمنبهؤ23فيهاويتوافر،الخدمات

المستوىوعلى(.المضافةالقيمةمن03%توفرأنهاكما

%03منأكثرتضمتونسفإن،والعاليالثانويالتعليمي

العالي.التعليمطلبةمن75%وتؤوي،الثانويةالمعاهدمن

وهذه.المستشفياتألحرةمن%04العاصمةتونستضم

نصفأنمنهاالعاصمةتونسمكانةتؤكدأخرىمؤشرات

الاستثماراتثلثأنكمالها،تابعةتقريباالبلادسيارات

مدينةالجغرافيينبعضوصفلقدفيها.تتركزالحكومية

المدنببقيةماقورنتإذامهيمنةعاصمةبأنهاتونس

تونسلدورالهيمنةهذهتعزىأنويمكن،الأحرىالتونسية

منأفواجاجذبتحيث،والاقتصاديوالسياسىالتاريخي

منذالختلفةتونصرنوأحىمنالريفيينوالنازحينالمهاجرين

اهـ،415عامسكانهاقدروقد.قرننصفمنأكثر

وقدالبلاد.سكانمجموعمن%ا.بنحوام499

الحضر.سكانثلثضمت

تون!.العاصمةوسطفيالحديثةالسكنيةالعمارات

هـ،أ541عامالأخيرتونستعدادأظهر.السكان

بالذكروجدير،نسمة.008887تضمتونسأنأم499

العشرينالقرنمنالثلاثينياتحتىتونسسكانعددأن

مأ369اهـ،5ء3عامالعددهذابلغحيثمحدودا،كان

سكانمن%ا.بنحومايقدراي،نسمة258و...

ما469هـ،ا365عام4)00.48إلىارتفعثمالبلاد،

وفىام،569أهـ،375عامنسمة0005612وإلى

إلىوصلحيثنسمةالمليونالعددتخطىالثمانينيات

ومن.أم849أهـ،04ءعامنسمة018/1).00

السكانزيادةشضئأناسمكانلأعدادالتحليليةالدراسة

5691اهـ،375عاميمابينحتيثةكانتنموهموسرعة

تلكفيالنمو،سرعةقدرتوقد.ام669هـ،أء38إلى

منالفترةفي2.3%إلىوانخفضت%.55بنحو،الفترة

هذاويعزى.ام759هـ،ا593إلىأم669هـ،ا385

وإلىوليبياأوروباإلىالخارجيةالهجرةتزايدإلىألانخفاض

مثلالشرقيةالساحليةالمدنشهدتهالذيالاقتصاديالنمو

هذاأدىوقد.الشمالفيوسوسةالجنوبفيوجربةقابس

المناطق،هذهنحوالعاملةاليدجذبإلىألاقتصاديالنمو

منالرغموعلى.العاصمةنحوالهجرةمنالحدفيوتسبب

للسكانجاذبةمدينةأهمتونسالعاصمةظلتفقد،ذلك

تزأيدإلىيشيروهذا.الداخليةالمناطقمنلاسيماالبلدفي

تميزتالذيالجذبعنكبيرحدإلىالناجمالعاصمةسكان

البلاد.مدنسائرعلىميزتهابصورةوانفردتالعاصمةبه
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ءسجج!ءكا.----!.!
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-!!7!!---خى-:فييح3صع!ء!؟-دا-+!-لا7---سء-؟-(!،-!س!*3-3-3+-3لأ

تونس.قطاراتمحطة.تولسأ!اصمةلاا،جتماعية1والحيطةالتقاعدلصندوقتالعسكنيحي

فيالبحريةالنشاطاتكلأهمتولص!!ناءحرك!و!حدقطاعبسيطرة-أ!واصماكلشأن-تونسوتتميز

ابلفيوضميامهمادوراتلعبحيثالبلادبمالشركاتوإدارةالوزاراتتضموهي.الخدمات

صفاقسمثلالمنافسةللموانئلاتتركإنهاإذ،الا!شيراديالصناعةقطاعويتميز،المركزيوالبنكالوطنيةوالمؤسسات

البناءموادمثلالثمنالقليلةأضقيلةاالموادسوىوبنزرتيتراجعبينما.المحشرينالقرنسبعينياتمنذبالنموبالمدينة

السائلة.البتروليةوالمواد7%منأقلإلىفيهالعاملهيئعدديقلالذيالزراعيالقطاع

أحياءمنالعاصمةلتونسالحضريةالمجموعةتت!ضنالتابعةالثلاثالولاياتفيالعاملينالسكانمجموعمن

والشعبي.والعشوائيوالعصريالقديممنها؟ومتباينةعديدةعرولر(.بن-أريانة-)تونستونسللعاصمة

المدينةفيتتجيمكانت،الماضيفي.القديمةالمدينةأنومعروف،قديمصناعينشاطلتولس.الصناعة

والصناعيةوالسكنيةالحضريةالوظائفكلالقديمةأصسابعا،الهجريالأوأ!اأصقرنانهايةفيالنعمانبنحسان

الوظائفهذهتحولتثم.والإداريةوالتجاريةالتقليديةمنحلبإنه:وقي!!(.الصناعة)دارتونممرفىشيدالميلادي

الاستعماريالعصريالحى،الجديدةالأحياءنحوتدريحيا.الماهرةاالصناعيةالأيديباأ!دأراهذهلتزويدأسرةألف!ص

.الاستقلالغداةأخرىأحياءثمأولآ،الاستعماريالعهدفيالمهمةالصناعاتبعضظهرتوقد

العتيقةالتقليديةأسواقهاعلىتحافظمازالتاليوموهيالأفرانضاحيتيفيالسوبرفوسفاتصناعةمثلالفرنسي

وم!رمصةكجامإريتونهوالشاريخيةالدينيةومعالمهاوصأىاتم!قرين،فيالرصاصصهروصناعةالجلود،وجبل

موجودامازالالحكوميالنشاطلكنوغيرها.الخلدونيةوالجينوالجيرالجلودجبلفيالإسمنتمثلالبناءمواد

الغلالطحنمثلالمتنوعةالغذائيةوالصناعات)بلاط(،

.الأسماكوتعليبوال!صسكسيالزيتونوزيتوالم!صونة

والصناعاتوالجلودكالنسيجأخرىصناعاتوهناك

لأ.السبعينياتمنذكبيرأنمواشهدتالتيوالكيميائيةالمعدنية

والجلود!الجاهزةوالملابسالنسيجصناعاتوتتصدر

!4*!.الصناعاتهذهتستأثرحيث،الأخرىاالصناعاتكل

-.بالعاصمةالعاملةالقوىمجموعمن%44منبأكثر

--الإدارية)المجالاتالخدماتقطاعيهي!ن.الخدمات

من%06على(الصحة-التعليم-والسياحةالنقل-التجارة

ءصنشيرأنوي!!يشخص(،ربمليون)نحوالعاملةالقوى

المصارفقطاعفيالعاملينمن%04منأكثرأنإلى

-سخ---!-ذلكفيوالسبب،العاصمةفييتركزونوالإدارةوالنقل

تونس.فيالتقليديةالحر!إحدىالنحالىعلىالحفر،العاصمةفيوالإداريةالسياسيةوالسلطاتالوزاراتتركز
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مجلس)رئاسةالأولىالوزارةخاصةالقديمةبالمدينة

ووزارةالماليةووزارةالخارجيةالشؤونووزارةالوزرأء(

.بناتوباببالقصبةالتربية

الأصليينسكانهاأكلبالقديمةالمدينةفقدتوقد

وفيلاتالعصريةالمدينةعماراتيسكنونأصبحواالذين

العاصمة.وشمالجنوبفيوالأحوازالجديدةالأحياء

الريفيين.النازحينتجذبالقديمةالمدينةوأصبحت

تهذيبفيالسلطةشرعتالقديمةالمساكنتدهوروأمام

والحلفاوينسويقةوبابالقصبةمثلالأحياءمنالعديد

وغيرها.

الاستعماريالحيمنتتكونوهي.العصريةالمدينة

هذاويشمل.تونسوبحيرةالقديمةالمدينةمنالممتدسابقا

اخرإلىحينمنتتخللهاالارتفاعمتوسطةعماراتالحي

بدورهالحيهذاويشهدإفريقيا،كفندقحديثةمبان

أصبح،وصناعيخدميسكنيحيفمن.أساسيةتحولات

ويضموالتجارةالخدماتفىالتخصصنحوسجه

الذي،الخامسمحمدشارع:مثل،والشركاتالمصارف

منهاالطوابقالمتعددةالعمارأتمنالعديدبظهوريتميز

ووكالةللبنكالتونسيةالشركةومقرالمركزيالبنك

ويخر!ا.بالصناعةالنهوض

النواةمنهأنجزالذيالبحيرةتونسمشروعيهدف

علىوالتركيزالعصريةالمدينةقلبتدعيمإلىالأولى

الرفيعة.والسكنيةوالتجاريةالخدميةالوظيفة

شماليامتدتالعصريةالسكنيةالأحياءأنكما

شكلفىالاستعماريةوالعصريةالقديمةالمدينةوغربي

والمنار()المنزهجديدةأحياءفيوعماراتوحدائقفيلات

أحياءتنافسمتنوعةوخدميةتحاريةأحياءبدورهاأصبحت

والجنوبيةالشرقيةالشماليةالشواطئوساهمت.المدينةقلب

والمتوسطة:الغنيةللطبقاتوالسكنالعمرانامتدادفي

الواديوحلقالجنوبفيالأنفوحماموالزهراء،،رادس

.الشمالفيوغيرهاوقرطاج

العشوائيالسكنظاهرةبدأت.العشوائيالسكن

إثر،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالأكواخوانتشار

العشوائيةالأحياءفظهرت.المدننحوالسكانيةالهجرة

أولى،مرحلةفيالمنوبيةوالسيدةالأحمروالجبلبالملاسين

السبعينياتمنذخاصةأخرىعشوائيةبأحياءتدعمتثم

ودوأرالتضامنحيمثلالنزوحتفاقممعنفسهالقرنمن

.والشمالالجنوبفيأخرىوأحياءالمدينةغربفيهيشر

فىالمبنيةالمساحةثلثيمثلالعشوائياصئالسكنوبذلك

بتوفيرالأحياءهذهدمجفىالحكومةوشرعت.العاصمة

والمستشفياتوالمدارسوالكهرباءكالماءالأسا!ميةالمرافق

عليها.القضاءاستحالأنبعد

الزيتونةجامع

بعدالدولةحاولت.المبرمجةالشعبيةالأحياء

تسكينوإعادةالعشوائيةالأحياءعلىالقضاءالاستقلال

التحريرحىمثلمواتيةشعبيةأحياءفيالنازحينالعمال

والوردية.خلدونابنوحيالزهوروحيالخضراءوحي

يتمكنلموالمساكنالأرضأسعارارتفاعإلىنظراولكن

إلىبيعهاتمالتيالمساكنتملكمنالمتدنيةالدخولذوو

المتوسطة.الطقات

العاصمةكلفيالصناعةتنتشر.الصناعيةالمناطق

.والشمالوالوسطبالجنوبوخاصة

جلودجبلمنالممتدالجنويالصناعيالمثلثويحتوي

خاصة،الصناعاتأنواعكلعلىالقصعةجرإلى

البناء(،مواد،الكيميائية،)المعدنية،الملوثةالثقيلةالصناعات

وتوجد.بالعاصمةالصناعيةالمؤسساتثلثفيهويتجمع

وتأويالمطارقربالعاصمةشماليالحديثةالشرقيةمنطقة

والملابسالنسيجيةالصناعاتفيهاتهيمنتحويليةصناعات

.الجاهزة

منوبة،باردو،،سعدون)بابالغربيةبالمنطقةويوجد

أنشئت.(...نسيج،)غذائيةمتنوعةصناعاتسعيد(قصر

التيالأخرىالصناعيةالأحياءنحوالتنقلحركةمنللحد

المدينة.قلبفيالمرورحركةأختناقفىتتسبب

الأراضيحسابعلىكبيراامتدادأالعاصمةشهدت

خطةإعدأدعلىالسلطاتوتعمل.المجاورةالزرأعية

ويظهر.المدينةنموفىالتحكمإلىترمىللعاصمةعمرأنية

النظامعلىالعاصمةهيمنةمنالتخفيففييكمنالحلأن

حتىالأخرىالإقليميةالمدنوتنشيطالتونسيالحضري

العاصمة.نحوالنازحينمنجزءاتستقبل
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التونسيةالمجمهوريةتاريخ

تمثلتقديمةحضارةتونمم!فينشأت.ظرلحثوس!،

الميلاد.قبلالتاسعالقرنإلىتعودالتي،قرطاجمدينةفي

تجارةنشطتصور.مدينةمنجاؤوافينيقيونقادةأسسها

البحرعلىاصسيطرةامنتم!صنتحتىتدريجياقرطاج

الميلادقبلالخامسالقردمطيعوفي،المتوسطالأليض

الشاطئإلىالوصولمنومستكشفوهاتجارهاتمكن

منهائلةاتثررقرطاجحققت.سيراليونحتىالإفريقي

شعبية،وجمعيةمجلسالمديمةلهذهكان.الواسعةتجارتها

وحاكمينالقضاةأيديفيذلكبعدالسلطةتركزتثم

وتضاربالحاكمينهذينب!تالتنافسأدىسنويا.ينتخبان

.قرطاجضعفإلىسياساتهما

وجزرومالطةسردينياعلىسيطرتهاقرطاجبسطت

السيطرةحاولتكماالميلاد،قبلالخامسالقرنفىالبليار

المدنوبعضالرومانمعتحالفبعقدوذلك،صقليةعلى

هزيمةبسببعليهاالسيوةفىتفلحلمولكنها،الإغريقية

القرطاجية(الأسرل!تكثيراشاع)اسمهاميلكارقائدها

هانيبالحاول..مت048عامهيمرامعركةفىجلونأمام

نأإلاصقليةعلىأصسيطرةأأخرىمرةهاميلكارحفيد

القرطاجيين.صدتسيراقوسة

السيطرةمنقرطاجتمكنتالميلادقبلالثالثالقرنفي

ذلكواعتبرتضدها،روماأثارمما،المتوسطالبحرعلى

بالحروبعرفتحروبعدةبينهمافدارتلها،تحديا

وإثرها.صقليةقرطاجفقدتالحروبهذهأولفي.البونية

قواتهاصفوفداخلشديدلانقعسامقرطاجتعرضت

قرطاجكانتالذينالجنودمنالمرتزقةثورةنشوببسبب

الثورةإخمادمنهاميلكارتمكنكثيرا.عليهمتعتمد

مماأسبانيا،علىبالاستيلاءصقليةفقدعنبلادهوعوض

الحربنشوبفىوأسهم،أخرىمرةرومامخاوفأثار

مهارةمنالرغ!اعلى..م(ق2202-)18الثانيةالبونية

وصولعدمأنإلاالعروف(القرطاحي)القائدهانيبال

أدى-نفسهاعلىقرطاجانقسامبسبب-إليهالإمدادأت

هذهفيوفقدت،ساحقةهزيمةقرطاجقواتهزيمةإلى

إفريقيا،خارجوممتلكاتهاتقريبا،الحربيةسفنهاكلالحرب

غرامةبدفعيقضيرومامعصلحعقدإلىأضطرهامما

.كبيرةمالية

مرةشوكتهافقويت،وتوسعتقرطاجتجارةاستمرت

الحربفنشبتثانيةروماتساورالخاوفوأخذت،أخرى

علىبالقضاءانتهتالتي.م(ق1ا-46)94الثالثةالبونية

الحروبانظر:ذاتها.المدينةوتدميرتماما،قرطاجقوة

،أخرىمرةقرطاجمدينةبناءقيصريوليوسأعاد.البوية

الثالثالقرنوفي.الرومانيةللإدارةمهمامركزاوأصبحت

وظلت،النصرانيةمعاقلأحدقرطاجةكانتالميلادي

هـ،97عامالنعمانابنال!سلاممطالقائدتمكنحتىكذلك

.للإسلامفتحهامنم896

لتونسالإسلاميالفتح

يليهاوماإفريقيةلفتحالمسلمينالعربغزواتبدأت

أبيبنعبداللهقادهاالتيالعبادلةبحملةالمغرببلادمن

عثمانالراشدالخليفةعهدفي،م645هـ،25سنةالسرح

سنةالفهرينافعبنعقبةحملةتلتهاثم.عفانابن

سنةالبلويقيسبنزهيروحملةم،067ءهـ،.

إلابإفريقيةسلطانللإسلاميستقرولم.م688هـ،6!

م،307هـ،84سنةالتانيةالنعمانبنحسالىبحملة

مدينةقاعدتهاجعلتمصرعنمستقلةولايةبهافقامت

هـ،05سنةأسسهاقدنافعبنعقبةكانالتي،القيروان

سنةالمغرببلادبقيةفتحنصيربنموسىالوالىةأعاد

أعتحانطلقثمفيها،الإسلامدعائمووطدم،607هـ،88

يستتبلمالسلمأنبيد.م071هـ،29سنةالأندلس

،م008هـ،841سنةإلىالولاةعهدطوالالولايةبتلك

دينونشرحضارةتشييدمنيمئبعضهملمذلكأنغير

سنةتونسبمدينةالزيتونةجامعبناءمآثرهمومن.وثقافة

الغربطرابلصوسورالمنستيرورباط،م732هـ،أ41

مهدتوقد.صقليةجزيرةوفتحم،697هـ،أ08سنة

الثالثالقرنخلالالولايةلانقسامالاضطراباتتلك

بينهافيمامختلفةأرئدولإلى(الميلادي)التاسعالهجري

العباسيةالخلافةمناوأةعلىمتفقةوكلهاوسياسيا،مذهبيا

علىمنذئذتعاقبتوقد.الأغلببنيدولةعداماببغداد

إلابهاقويتدولةمنمالكن،ودولحاكمةأسرإفريقية

.المغرببلادوحدةلامشعادةسلطانهالمدسعت

م(.0809-59هـ،أ-692)84الأغالبةدولة

هارونالخليفةولاه.الأغلببنإبراهيمالدولةهذهأمس!

،الإمارةفيلطلبهامشجابثمهـ،أ84سنةإفريقيةالرشيد

منإفريقيةفحكم.بعدهمننسلهفيوراثيةوجعلها

خلالهاتمتعوا،القرنعلىتزيدفترةأميراعشرأحدالأغالبة

نأبيدببغداد.العبالمسيةالخلافةعنواسعبامستقلال
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كانوالأمويينوالأدارسةالرسميينبجيرانهمعلاقتهم

بنيأمراءبهيحلمظللماوالتوتر،الفتورعليهايغلب

العباسيين.رايةتحتالمغرببلادتوحيدإعادةمنالأغلب

والثقافيالتجاريالتبادلحركةبقاءيمنعلمذلكأنولو

قيامدونيحللمكما،المغرببلاددويلاتبينقوية

.الأزماتفيبينهاتعاون

ازدهارفتراتالأغلبيالعهدفيإفريقيةعرفتوقد

أفمعتالتيالكبرىالإسلاميةالأقاليممنوأصبحت،وقوة

وأوروباالمتوسطالبحروجزرالعربيالمغربعلىبحضارتها

الأولإبراهيمع!دفيخاصة.الكبرىالصحراءوجنوبي

وفيأركانها،ووطدالدولةأسسالذيهـ(،أ69-أ)84

وجهالذيهـ(،2-10223)الأولاللهزيادةابنهعهد

جزيرةهـلفتح212سنةالفراتبنأسدبقيادةجيشا

صقلية.

هـ(،2)226-42الأولمحمدالأميرعهدوفي

سنةنفمسهارومامدينةعلىحملةشنالذي

وعادتأسوارهاعساكرهفاقتحمت،م846هـ،232

إبراهيمالأميرعهدفيوكذلك.كثيرةوأسلاببغنائم

بصقلية،المسلمينأقدأمثبتالذيهـ(2-61928)الثاني

رقادةمدينةوبنىإيطاليا،جنوبيفيالفتوحاتوواصل

ببغداد،الحكمةبيتغرارعلى،الحكمةبيتبهاوأسس

بجامعقائمةكانتالتيوالعلميةالفكريةللحركةتشجيعا

وأنجبت،بتونسالزيتونةوجامعبالقيرواننافعبنعقبة

بنسحنونوالإمامالفرأتبنأسدالقاضيأمثالعلماء

فيوضعفاضطرأبفتراتإفريقيةعرفتكماسعيد.

سهلكاهـ(،92-692)0الثالثاللهزيادةالأميرعهد

.م909هـ،692لحشةالقيروانعلىالاستيلاءللشيعة

-909هـ،)692-362الفاطميةالعبيديةالدولة

هوبافريقيةالفاطميينمنالحكمتولىمنأولم(.729

وقد،العبيديةالدولةسميتوبه،بالمهديالملقباللهعبيد

عبداللهأبوالإسماعيليالشيعيالداعيةالسبيللهمهد

وأتى،لدعوتهكتامةقبيلةاستمالةفينجحالذيالصنعانى

بأميرولقبه،للمسلمينخليفةنصبهحيثالقيروانإلىبه

اللهعبيدكانوبذلك.م019هـ،792سنةالمؤمنين

بنىوقد.بالخليفةلقبمنأولهـ()792-322المهدي

ملكه.كرسيإليهاونقلإفريقيةساحلعلىالمهديةمدينة

سنةمصرلغزوجيشاالمهديأرسلالأثناءتلكوفى

صقليةإلىأسطولهأرسلكما،م919هـ،703

هـ(،)222-234اللهبأمرالقائمابنهوخلفهفأخضعها.

الرومبلادإلىقواتوسير،الأممطولبشأنفاعتنى

وساردينياكورسيكاوغزتوقلاعا،مدنافافتتحت

وغيرهما.

الخارجيكيدادبنمخلديزيدأبيتمردأنغير

كادم389هـ،326سنةنشبالذيالحمار()صاحب

إلاالتمردذلكيخمدولم.الفاطميةالدولةعلىيقضي

وذلكهـ(،341)334-باللهالمنصورالخليفةيدعلى

وقدمناد.بنزيريبقيادةوصنهاجةكتامةقبيلتيبمساعدة

واتخاذهاالمنصوريةمدينةببناءانتصارهباللهالمنصورخلد

ابنهبعدهالخلافةوتسلم.م489هـ،337!شةلهعاصمة

فسير،مطمئنةآمنةوالبلادهـ(34-1365)اللهلدينالمعز

وسجلماسة،فاسإلىكثيفبجيشجوهراالقائدوزيره

الأنباءوجاءت،سبتةعداماكلهاالمغرببلادلهوانقادت

إلىجوهراالقائدالمعزفوجه،الإخشيديكافوربموت

المعزية،القاهرةمدينةهـواختط358سنةففتحهامصر،

سنةأواخروفيوالحجاز.والشامبمصرللمعزالدعوةوأقام

فيفدخلها،القاهرةإلىالمنصوريةمنالمعزهـخرج361

الفاطميينوملكملكهمقروجعلهاهـ،362رمضان5

أيامهم.اخرإلى

هـ،739-365-243)الصنهاجيةالدولة

)362-زيريبنبلكيناللهلدينالمعزوليأم(.481

سنةأواخرصقليةعداماوالمغربإفريقيةإمارةهـ(373

عدةبلكينفاختط،صنهاجةقبيلتهبجميلاعترافاهـ،136

علىوتعاقب،المناوئةالحركاتوأخمدالجزائر،منهامدن

للخلافةبالولاءمتمسكينبعدهمنوأحفادهأبناؤهالإمارة

المنصوربنباديصرأشهرهمومن،بالقاهرةالفاطمية

سنةحمادعمهعنهانفصلالذيهـ(،04)6-386

بنيقلعةقاعدتها،مستقلةدولةوأسسأم410هـ،504

باديسبنالمعزوكذلك.الأوسطبالمغربحماد

فازدهرت،أيامهفيالأمنسادالذيهـ(،0453-4)6

أعلامهامنراقيةوفكريةأدبيةحركةبهاوظهرتالبلاد

رشيق.ابنالشاعروالأديبالجزارابنالطيب

القيروانأهاليقام،أم430هـ،435سنةفي

لمجاراةباديسابنفاضطر،الفاطميةالدولةضدبانتفاضة

للخلافةالخطبةوجعلالفاطميينطاعةفخلعالعامالرأي

المستنصرإليهفوجهام470هـ،943سنةالعباسية

لهموسلمفغلبوه،سليموبنىهلالبنيأعرابالفاطمي

تميمابنهوخلفه.توفيحيثالمهديةإلىوانتقل،القيروان

منيسيرجزءوهوبيدهبقيماعلىهـ(05أ)3ء4-

واستولى،انقسمتفقدالإمارةبقيةأما.إفريقيةساحل

المهديةوعلىام،190هـ،484سنةصقليةعلىالنورمان

الصنهاجيينالأمراءآخرفغادرها،م8411هـ،345سنة

الأقصىالمغربإلىهـ(51-543)5عليبنالحسن

موريتانيا،أيضا:انظر.عليبنالمؤمنبعبدمستنجدا

تاريخ.،المغرب،تاريخ



يخرتا،نستو853

-أ922هـ،819-)626الحفصيةالدولة

التيالموحديةالدولةمنفرعالحفصيونأم(.573

علىأء،016هـ،ههءسنةسلطانهاتحتإفريقيةدخلت

منإصريقيةإمارةتولىم!وأول.عليبنالمؤمنعبديد

حفصأبيب!أ!احداعبدمحمدالشئأبوالحفصيين

والياالناصرالرحديالخليفةنصبهالذيهـ(618-6)30

منأحقبهزأصبحتا.أ702هـ،306سنةتونسعلى

هـ(.26،746)6يحىزكرياءأبوأشهرهمومن،بعده

ا!شقلالهفأعلن،تراجعفىالموحدينوأمرالإمارةتولى

علىقضىأم.922حص،626مشةلنفسهالخطبةرجعل

تلمسانوبايعتهالجزائر،علىواستولى،المناوئةالحركات

أولفيمريندنولهوخطب.ومكناسةوممبتةوسعجلمالعمة

شركأمناوفيدوألتهمرا!صتر،علىا!شولواأنبعدأمرهم

هـ(،667-د)47المصتمصروخلفه،مستنجدةالأندلمح!

اط!صمةم!صةأميرلهأرس!!حتى،شأنهوعظهماصيتهفذاع

إثرام،925هـ،657سنةبالحلافةبيعتهمالحجازوأهل

ببغداد.العبامميةالدولةسقوط

السلطانينعهديفيالحفصيةالدولةشأنعظموقد

مراكزأه!منتولسوأصبحتوالمستنصر،زكرياأبي

الرياضيمنهمأجلاءعلماءلهافاشتهر،العربيةأضقافةا

والفقيه،الصقليأطميبوااغنفذ،اابنوالفلكيالقلصادي،

وابنالزركشىوالمؤرخان،التيجانى،والجغرافىعرفةابن

معهاليةروالأواأسدوأ!امعفمأارتبطتكما.خلدون

ا!سعفاعوام!أنليد.وقنصلياتتحاريةبمعاهدات

فانقسمتبعدهما،أسةأ!دواتلكفيتعملبدأتوالتف!سك

وتعرضت،لبجاية:أخرىبتونسواحدة:إمارت!تإلىالدولة

نأالحفصيةالدولةمالبثتثم.الخارجيالغزوإلىالبلاد

أحمدالعباسأبيالسلاطينعهودفيانتعشت

وأبيهـ()697-837عزوزفارسوأليهـ()697-772

علىنفوذهالعباسأبوفمدهـ(،)983-398عثمانعمر

للسلطةالمناطقتلكفارسوأخفئأبو،المغرببلادكامل

عثمانعمرأبووتم!شالأندلص!،فيهابماالمباشرةالحفصية

قوةأولالعباسأبوأنشأكما.الوحدةتلكعلىالمحافظةمن

عهديفيتدعمتأنمالبثت،بإفريقيةالبحريللجهاد

لكنه،كبيرةعائداتاطدوأسةالنشاطهدافحلبخلفيه،

آثارهاكانتالتي،أضصرانياالعال!افع!!ردودفيتسبب

وفاةبعدالضعف!إلىالحفصيةالدولةعادتلماشعديدة

وأس!الشابيعرفةتمردفقد.عثمانعمرأبىالسلطان

هـ،519معنةبجايةالأسبانواحتل،بالقيروانمنفصلةإمارة

طرابلس.ثمأم051

الدينوخيرعروجالأخواناتصلال!وفهذهفى

واتخذاهـ(،)998-329محمداللهعبدأبيبالسلطان

البحرفيالأسبانضدلتحركاتهماقاعدةجربةحزيرة

إلىعادالجزائرعلىالدينخيراستولىولما.المتوسط

وخطبأم،952هـ،359سنةعليهافاستولى،تونس

الحفصيالحسنالسلطانففر.أسقانونياأصسليمانفيها

السكانفثارالأممبانبملكمستنجداهـ(،)429-329

علىاستولواالأممبانلكن،الحسنبنأحمدالأميربمعية

السلطانعهدفيوطرابلعروحربةوالمنستيرالمهدية

القائدمنهمفاستردهاهـ(،089)429-المذكورأحمد

القيروأنودخل،ام155هـ،658!شةباشادرغوث

واليهجمكماعثمانيا.والياباشاحيدرعليهاونصب

للسلطانبهاالبيعةوأخذتونص!،علىباشاعليالجزائر

بالأسبان،-كأبيه-أحمدفا!متنجد،أضانياسليم

فحكم.ام572هـ،089لمشةثانيةأجلادأزاقتحموا

الأسبانية،الحمايةتحتهـ(89819-0)محمدأخوه

نأإلىأسبانيا.ملكقبلمنحاكمأ!دوأ،اأمريقاسمه

ابقيادة573هـ،819سنةالعثمانيالفتحالبلادأنقذ

باشا.مشانالوزير

عثمانيةولايةتونس

(أم881أ-573أهـ،892-819)

بهافأبقىباشا.برتبةوالياتونسعلىباشاسنانعين

مائةكليرأسإنكشاري،جنديالافأربعةمنحامية

وأنشأ،بايالجبايةويتولىأغا،الداياتويرألع!دايمنهم

الولايةشؤونوتدبيرالجندقضاياأغص!ديواناأغصبةبا

سنةثارواالإنكشاريةلكن.الأهاليامنأعيانبمشاركة

دايعثمانفاستأثردايا،وقدموا،أم195هـ،999

داييومعفبعدهوتولىم،8951هـ،ا700!شةبالحكم

الأندلسيونالبلادعلىوردعهديهماوفيداي،مرادثم

أسطولها.وتقويةالبلادتنميةعلىبهمفاستعانوا،لاجئين

النفوذوأصبحتدريجيا،التراجعفيأخذالدايأمرل!ش

أولوكانتماما.بالأمرا!متقلواأنإلىأجاياتابيدوالرئاسة

،أم613أهـ،220سنةبايمرادللولايةمنهمتقدممن

إلىتونسحكصتالتيالمراديينالباياتأسرةمؤسه!وهو

مصلحونباياتمنهاوكانأم،207أهـ،411سنة

بايمرادوابنهاهـ(ا-410760)باشاحمودةأمثال

بينالسلطةعلىالصراعلكنهـ(.أ0-86أ0)76الثايخما

بداياتبعضعلىبعضهمواستعانةبعدهماالأسرةأفراد

إبراهيمقضىأنإلىالكوارثالبلادعلىجلبالجزائر

أبوبالةمرادوهو،الأسرةتلكباياتآخرعلىالشريف

بتونسوالعقدالحلأهلفقلدأهـ(،11أ-114)0

،أم507هـ،1711لحشةالبلادأمرتركيعليبنحسين

تأسيسبدءذلكفكان.السلطانمنالولايةفرمانوجاءه



935يخرتا،نستو

إلىالتونسيةالبلادحكمتالتيالحسينيينالباياتأسرة

.أم579أهـ،376سنة

اهـ(اأ-3ء1)17عليبنحسينالبايبدأوقد

أبنيدعلىبمقتلهوانتهىتونسعنالجزائرجندبردعهده

الأخيرتمردإثرام،074أهـ،أ3ءسنةباشاعليأخيه

ثلاثبينهماالفتنةفاستمرتالجزائر،بدايواستعانته

أهـ(أ-1916)47باشاعليعهدوتميزسنة.عشرة

المرجانصيديمارسونكانواالذين،الجنوبيينبتشريد

التينيقرو(،)كابتامركرتقريةوتخريبه،طبرقةبمرسى

ثم،الفرنسيةالشركاتلبعضتجاريةمراكزبهاكانت

،أم752أهـ،165سنةعليهيونسالأكبرابنهبتمرد

وعليالرشيدمحمدأيديعلىباشاعلينهايةوكانت

أيضا.الجزائربدايعليهاستعانااللذين،الحس!تعمهابني

الباياتمنهـ(ا271-ا)253بايباشاأحمديعتبر

البلادفيبهوالاتجارالرقأبطلفقدبمتونسفيالمصلحين

بجامعالتعليمونظم،أم846أهـ،262سنةالتونسية

محلالعربيةاللغةوأحل،بالكتبخزائنهوعمر،الزيتونة

جارياكانبماتأثركما.العثمانيةالدولةمخاطبةفيالتركية

بشعورواندفعوبمصر،بالامشانةإصلاحاتمنزمانهفي

النظامية،العساكرترتيبفيفتوسع،الاستعماريالخطر

تولمحكما،الضباطلتخريجعصريةحربيةمدرلمسةوأنشأ

بريةالحربيةوالإنشاءاتالتجهيزاتوإحداثالتسليحفي

!شةالقرمحربفىالعثمانيةالدولةبدورهوساعد،وبحرية

وغيرهاالإصلاحاتهذهفكانتأم،854اهـ،027

المحمديةمدينةالبايبإنشاءالضرروزادالبلاد،طاقةفوق

ولكنها،لحكومتهمقرالتكونأم،843هـ،ا925سنة

معظموخربتأهملتكما.فخربتبعدهأهملت

منالبلادتجنفلمالعساكر،وصرفبايأحمدإنشاءات

عامةالاجنبيالنفوذوزيادةوالإفلاسالوبالإلاذلك

الثانيبايمحمدعهدفيفاحدثت.خاصةوالفرنسي

اهـ،272مسنةالمجبىضريبةاهـ(ا-271276)

عدةالبايهذاوأدخل،الخزينةفيالعجزلتلافي،أم856

هـ،أ274سنةالأمانعهدإصدأرهمنهاإصلاحات

سوىوقد،دستوريةملكيةدولةتونسليجعل،ام857

.الحقوقمنكثيرفيالبلادبأهلالاجانبالدستورذلك

العربية،الطباعةوأدخل،بتونسبلديامجلساأحدثكما

محمدخليفتهأحياوقد.التونسيالرائدجريدةفصدرت

،الأمانبعهدالعملاهـ(أ-992)276بايالصادق

ألقىلكنه،أم086هـ،أ277سنةشورىمجلسفأنشأ

حسابها.علىالإثراءهمهمكلفكانلمقربيهالدولةمقاليد

الدولةفاضطرت،الماليةالمصاعبمنزادالذيالأمر

الأوروبيين.!نللاقتراض

سنةالمجبىالبايضاعفالأزمةأشتدتلما

لانتفاضةمباشراسبباذلكفكانأم،863اهـ،028

بالدستور،العملالبايفعلق،غذاهمبنعليبقيادةالقبائل

العقوباتوإنزالوالغدربالقمعللانتفاضةوتصدى

والأوبئة،المجاعةانتشرتانذلكآثارمنفكان،الجماعية

تورطاتزدادالبلادوجعل،السكانمنكبيراعدداأفنىمما

وعندما.الماليعجزهاأعلنتحتىالأجنبيالاقتراضفي

لتتولىالختلطةالماليةاللجنةالدينخيرالمباشرالوزيرشكل

كان9186،،أهـ،286سنةالمملكةمداخيلقبض

لاجانبذهبافرنكمليون125تونسعلىمامجمل

كلفيلمستحقيهاالفوائدبدفعاللجنةوتعهدت.مختلفين

المالية.لسيادتهاالبلادفقدانمعناهكانذلكلكنعام،

محلأكبروزيرأالبايعينهعندما،الدينخيرحاول

الأمرتدارك،أم873هـ،أ092سنةخزندارمصطفى

مجلسأولبعثمنها،ايلإصلاحاتمنعددبإدخال

،الأوقافإدارةوإحداث،الوبائيةالأمراضلمراقبةصحي

إصلاحعلىوعمل،الفلاحةينظمقانونأولأصدركما

الزيتونةبجامعمهياالجويكنلمفلما،وتحديثهالتعليم

سنةالصادقيةالمدرسةأسص،اللازمالإصلاخلتقبل

للدولة.الضروريةالإطاراتلتخريجأم876هـ،أ392

لهمتكنلملمنترقلمالإصلاحيةالجهودهذهأنبيد

وجماعته،أسماعيلبنمصمطفىالوزيرأمثالفيهامصلحة

سنةللتخليالدينخيراضطرحتىالدسائسفحاكوا

)إسطنبول(،الاستانةإلىالرحيلثم،أم877هـ،أ492

جهلهبرغم،الكبرىالوزارةاسماعيلابنبعدهوتولى

قنصلوخاصةالدولقناصلمعوتواطئهكفاءتهوعدم

حتىوتعقدتالمشكلاتفكثرت،روسطانفرنسا

بدأالذي،الأجنبيللاحتلالمهيأةتونسأصبحت

سنةالجزأئرلجارتهافرنسااحتلالمنذبالفعلشهددها

التنافسدائرةضمنتونسووقعت،أم083هـ،أ462

مسألةبحثتوقدوإنجلترا.وإيطاليافرنسابينالاستعماري

،أم878أهـ،52!سنةبرلينمؤتمرفيالتنافسهذا

تتخللمإيطاليالكن،تونسعنلفرنسابريطانيافتنازلت

الفرنسي.الاحتلالتحتوقوعهابعدحتىعنها

فرنسيةمحميةتونس

أم(569-1881أهـ،375-)8912

بينالحدودعلىمناوشاتوقوعفرصةفرنساانتهزت

شمالهامنالتونسيةالبلادوغزت،وجزائريةتونسيةقبيلتين

بدعوىأم(،2/4881/هـ)4ا4512/892فياورض

الجزائرية.حدودهاأمنوفرض،المعتديةخميرقبيلةتأديب

شرقاسيرهوواصل،الكافمدينةاحتلبرياجيشافسيرت
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قوةشيهاحتلتالذيالوقتفى،العاصمةتونسباتجاه

العاصمةنحوجنوباواتجهت،بنزرتمدينةفرنسيةبحرية

القوتانكانت(مارسأ)2الآخرةجمادىأ2وفيأيضا،

حينباردو،بضاحيةالصادقمحمدالبايقصرتحاصران

بمعية،الفرنسيةأطحملةالعامالقائدبريار،الجنرالعليهدخل

وقد.ليوقعهجاهزامعاهدةلصلهوقدم،روسطانالقنصل

الفرنسية،الحمايةتحتتونسبوضعالمعاهدةهذهقضت

سلبتأحصهابها،أ!صةألااوالعائلةالدولةهيكلعلىوأبقت

مفوضاوزيراالبايأسدىونصبت،الخارجيةمحيادتهامنها

،المعاهدةبنودتطيقعلىللإشراففرنسياعاماومقيما

إلحاقعلىآنذاكتعملأص!الفرنسيةالحكومةأنوالحقيقة

أهـ،246سنةبالجزائرفعلتمثلمابترابهاتونس

تكنلموالدوليةأ!داحليةأفرنساظروفلأن،أم083

كالتىانتفاضاتلتجنبسعتأنهاكما،بذلكلهاتسمح

التونسيةالمقاومةحركةوأنخاصةبالجزائر،لهاحصصلت

فعلا.بدأتقدكانت

للغزوالتونسيةالمقاومةحرحصةبدأت.التونسيةا!لقاومة

فحدثتالجزائر،منعسا!صهدخولبدايةمنذالفرنسي

تلكخاضتوقد.معاركعدةالغزروجيعشالقبائلبين

جهودهاأضسمية!دعتث!اأولآ،منفردةالمقاومةأغبائلا

الأعيانمنعديدفيهاوساه!االعدو،ضدقواهاوتجميع

الدولة،جهازفيمرموقةمناصبيشغلونكانواالذين

التزامإلىالداعيةأوامرهرافضينالبايطاعةعنوخرجوا

جيع!تواطأحينفيفرنسا.بصداقةوالتمسكالهدوء

المقاوميناضطرمما،متنوعةبأشكالالا!شعمارمعالباي

الجنودمنالكثيروجعلأيضا،ضدهمعاركلخوض

بالمقاومةويلتحقون،صفوفهمنيفرونالصغاروالضباط

صفاقسمثلالمدنبعضالمقاومةفيشعارككما،الشعبية

البوارجقبلمندكهمابعدإلاتستسلمالماللتين،وقابس

اشتهروقدالبحر.منوليالىأيامابقنابلهاالفرنسيةالحربية

للباي(سابق)واليالنفاتيخليفةبنعليالمقاومةقادةمن

والحاج،الجلاصيعمارةبنوعلي،الحركةرأسعدالذي

وساسي،البنانيسععدوالضابطان،الصفاقسيكمون

حيثطويلا،تستمرلمالمقاومةهذهأنبيد،معويلم

عدمنتيجة،المقاومينعلىالعسكريةالهزائموطأةاشتدت

.الغازيالفرنسىالجيشوبينبينهمأضسليحافيالتكافؤ

سياسةأنهكتهاقدكانتالشونسيةالقبائلوانخاصة

التيالقهريةالسياسةتلكهـ،أ892سنةقبلفيماالبايات

بعدالحربيةشوكتهاوكسرت،الماديةقواهااستنزفت

هذهأكثرجع!الذيالأمر.أم864هـ،أ028انتفاضة

يذفيالغربطرابلسإلىالهجرةعلىتتفقالقبائل

هجرتهاشملتوقدام،881أكتوبرأهـ،892القعدة

ألفأ4.إلى021)منآنذاكالبلادسكانعشرقرابة

فىالطرابلسىالغربمناطقفيمعظمهماستقرمهاجر(

إلىللعودةالعثمانيةالدولةمنعسكريةإعانةانتظار

.تأتلمالإعانةهذهلكن،المقاومة

الحدودعبرغاراتتجمعهممواقعمنالمهاجروننظم

وقادالتونسبن،منمعهمتواطأومنالفرنسيينعلى

العثمانيةالسلطاتشدةأنإلاضو.بنعليمعظمها

الاقتصاديةأوضاعهموتردي،المهاجرينعلىبطرابلمم!

سلطاتعليهمسلطتهاالتيالنفسيةوالحرب،والاجتماعية

اليأسإلىدفعتهمالعواملتلكثل،الفرنسيةالحماية

زادوقد،التونسيةالبلادإلىدفعاتعلىتدريجياوالعودة

بنعليالمقاومةرمزوفاةبعدملحوظبشكلالعائدينعدد

.ام111688411أهـ،21112603فيالنفاتيخليفة

توطيدعلىفرنساعملت.المطلقةالفرنسيةالسلطة

احتفظالذيالبايأنذلك،تونسعلىحمايتهاأركان

سلطاتهيفقدنفسهوجدماسرعانأهـ،892مشةبعرشه

منوغيرهالفرنسيالعامالمقيمأ!حلصاتدريجياالفعلية

الإدارةفييزدادعددهمأخذالذين،الفرنسيينالموظف!ت

ففي،بسرعةباردومعاهدةتجاوزوقعوقد.التونسية

كامبونالعامالمقيمأجبرأم8831613هـ،أ17127003

جديدةمعاهدةتوقيععلىأهـ(32-4أ)992بايعلي

تحفظ-دون-البايفيهاالتزموقد.المرسىبمعاهدةعرفت

ترىالتىوالماليةوالقضائيةاللإداريةاللإصلاحاتلقبول

الذيالأمر.بشونسإدخالهاضرورةالفرنسيةالحكومة

ليصئمجرد،سلطاتمنباردومعاهدةلهأبقتهماأفقده

العامالرايإزاءالفرنسيةالحمايةعلىالشرعيةتضفىصورة

الباياستسلامسمحوقد.العالموأمام،والفرنسيالتونسى

الإدارةعلىبوصلدهاالنحوهذاعلىالحمايةلسلطات

بحيثخارجها،المحليةوالإداراتبالعاصمةالمركزية

المقيمسلطةتحتوأصبحت،البايعنالحكومةانفصلت

اثنانبينهمومديرينوزراءممبعةمنتتألفوباتت،العام

نظرتحتوضعاوقدالأكبر،الوزيرمنهمافقطتونسيان

وعضوفرنسىسامموظفوهو،للحكومةالعامالكاتب

مدنيينمراقبينالحمايةسلطاتعينتكما،الحكومةفي

حينفى،بالجهاتالتونسيينالموظفينلمراقبةفرنسيين

أراضيالصحراويةالتونسيالجنوبأقصىأراضياعتبرت

صرامة.أكثرمراقبةتحتووضعتها،عسكرية

التشريعيةالبايسلطةعلىالحمايةسلطاتحافظت

حيثمنأم،881أهـ،892مشةقبلكانتكما

تصدرالتيالأوامربوساطةالبلادتديرفكانت،الشكل

منالتونسيةالشؤونتستثنيوجعلهايديهاأطلقمما،باسمه

أحدثتأم698هـ،أ431ومشة،الفرنسيالبرلمانمراقبة
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إلايدخلهلمالتونسيالعنصرلكن،بتونساستشارئامجلسا

المقيميعينهمأعضوا،6منكأقليةأم219هـ،أ034لمشة

دورتين،علىمنتخبينفرنسياعضوا52جانبإلىالعام

هـ،أ034سنةالكبيربالمجلسوسميالمجلسهذاوسعوقد

فيوتنحصر،استشاريةظلتصلاحياتهلكن،ام229

فقدوبالتالي.الجبائيالطالغذاتوالمسائلالماليةالمشاريع

وبأيديالعامالمقيمبيدالحقيقيةالتشريعيةالسلطةكانت

.القانونصفةلقراراتهمكانتالذينمساعديه

تتضمنالتىالأوامرختمسوىنفوذمنللباييكنلم

كانواالذينالتونسيينالموظفينوتعيين،القرارتتلك

وضعتفقدالقضاء،بخصوصأما.بدورهميختارونهم

إشرافتحت،مدنيةأودينيةكانتسواء،التونسيةالعدلية

نأورغم.القضائيةالمصالحمديرهوفرنسيسامموظف

أنهاإلا،مباشرةالشرعيةالمحاكمتمسلمالحمايةسلطات

منللبايكانماعلىاعتمادأ،المدنيةالمحاكمعلىهيمنت

فيبالتالىوالنويصدرها،التىالقوانينتنفيذفيسلطة

تداخلوكان،رعاياهبينتنشأكانتالتيالنزاعات

تقدممانحوعلىالحمايةإدارةبيدواجتماعهاالسلطات

الأمر.التونسيينحقفىلهاحصرلالتجاوزاتمدخلا

زيارةعند،يلاحظنفسهفلاندانالعامالمقيمجعلالذي

سنةتونسبمدينةالمدنيالعسجنإلىبهاقامفجائية

لمددمقيمونالتونسيينمنالعديدأنام،919اهـ،337

تهمبعضهمإلىتوجهأندون،وسنواتشهورإلىتصل

عدداوأن،تحقيقأيالاخربعضهمامعيجرىأومحددة

نسيانه.ووقعالدولةقسممنبأمرالسجنأودعمنهمكبيرا

فرصأن،الأوضاعهذهخطورةفييزيدومما

ضد،قانونيةبطرقأنفعسهمعنالدفاعفيالتونسيين

لأنجدا،ضئيلةكانت،الفرنسيةالحمايةإدارةتجاوزات

محدودةكانتللتونسيينبهاالمعترفالأسامميةالحريات

جدا.

الفوارقزادت.الزراعيةالأرضعلىفرنسااستيلاء

فرنساسلكتهاالتيالاستيطانيةالامشعماريةالسياسةبفعل

اقتصرتقدكانتالحمايةسلطاتأنذلك.تونسفي

علىأم298واهـ،9031881و8912سنتيبينفيما

أمنالهمضامنة،الفرنسيينللرأسماليينالتونسيةالبلادفتح

إطارفيالمواصلاتلوسائلكافياوتطورأحسنةوإدارةتاما

الاراضيمساحةجعلمما،الخاصبالامشعمارسميما

قرابةمنتزدادالفرنسيينبعضبأيديكانتالتيالزراعية

ألف443أهـإلى892سنةقبيلهكتارألف411

ملكياتشكلعلىومعظهااهـ،903سنةهكتار

البلاد.شماليمنومياهاخصوبةالمناطقأكثرفيواسعة

أهـ،031سنةمنبدايةالسلطاتتلكسلكتحينفي

،الخاصالاستعمارفىالتفريطدونرسمياستعمارسياسة

منيمكنماأكثرتركيزمبدأعلىقامتسياسةوهي

والغابات،العروش)كأراضيالعامةوشبهالعامةالأرا!ي

فرنسيينلرعاياذلكبعدتنتقلالدولةبيد(والأوقاف

جاليةتركيزبهدف،الدفعفيتسهيلاتيمبخسةبأثمان

الادعاءاتتدحضانشأنهامنتونسفىمهمةفرنسية

عنتكفلاإيطاليةجاليةوجودعلىالقائمةالإيطالية

هـ.ا892سنةمنذالنماء

منيقربماانتقلأنالسياسةهذهنتائجمنوكان

أيديمنالتونسيةالأراضياحسنمنهكتارمليون

سنةالأولىالعالميةالحربقيامعند،الأجانبإلىالتونسيين

منمئاتبضعهيمنتوبذلك.فقطام419اهـ،332

تمثلالتيالتونسيةالزراعةعلىالأوروبيينالمستعمرين

إلىأدىمما،للسكانبالنسبةالأهمالاقتصاديالقطاع

علاقةلهاالتىالأهليةالاقتصاديةالقطاعاتعمومتدهور

الماشيةتربية:مثل،بالزراعةمباشرةغيرأومباشرة

فيتسببماوهو.الوطنيةوالتجارةالتقليديةوالصناعات

التونسيالغربيبالوسطالقصرينبمنطقةانتفاضةانفجار

قبيلةمنعرولقبهاقامتأم،609أهـ،324سنة

العيشفيشديدضيقمنأصابهاماتأثيرتحتالفراشيش

علىاممتحوذواالذينالمستعمرينأيديعلىوهوان

الأحكاموصدورالتقتيلالمنتفضينمصيرفكانأراضيها.

المحاكمينبعضوإبعادوالسجنالشاقةوالأشغالبالإعدأم

الجنوبية.بأمريكاالفرنسيةكيانجزرإلى

كمابه،واستأثرمحلىإنتاجكلفيالاستعماروتوغل

الدولةمصالحفىالفرنسيينمنالموظفيننسبةتزايدت

الأولىالعالميةالحربقيامعندعددهمبلغحتىالتونسية

لاالتونسيينالموظفينعددكانبينماالفا،عشرينمنأكثر

رتبةالوظائفأقليشغلمعظمهم،الافخمسةيتجاوز

مرتباترفعإلىالحمايةلمملطاتعمدتوقدودخلا.

للفرنسيينتحريضئاالثلثبنسبةبعدفيماالفرنسيينالموظفين

لبقيةإغراءوكذلكبها،وألاستقرارتونسإلىالهجرةعلى

فيأما،الفرنسيةالجنسيةكحسبعلىالسكانعناصر

العلومإدارةالسلطاتأحدثتفقد،التعليممجال

هذهفوجهتفرنسيا،مديراعليهاوجعلت،والمعارف

الفرنسيين،أبناءلتعليممدارسلإنشاءاهتمامهاجلالإدارة

منمحرومينالتونسيينالأطفالمعظمبقيحينفي

التيالعربيةالفرنسيةبالمدارسمنهمأقليةوالتحقت،التعليم

الفرنسيةاللغةنشربتأسيسهاوالمعارفالعلومإدارةقصدت

إلىالصادقيةالمدرسةحولتالاتجاههذاوفى.السكانبين

للإدارةاللازمينالمترجمينلتخريجمدرسةمجرد

علىللإبقاءوسعهافيماالإدارةوعملت.الاستعمارية
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أحضاتيبباالقائ!اأمحربياالتعليمعليهاكانالتيالجمودحالة

أ!لبة11بهاقامالتىالحركاتكلفقمعت،الزيتونةوجامع

لمدلكلكن،وتحديثهتعليمهمإصلاحأجلمناششونيون

الفرنسيةالمدارسالتولسيينمنقليلعدددخولدونيحل

أهليةابتدائيةمدارسوتأ-،عالتعليمعلىوحصولهما

تعليمافىدورلهاحصانأغرآنيةابالمدارسعرفتجديدة

سنةاششونيونووص!،التونسيينأبناءمنالاف

شمعبةبإنشاءتعليمهماإصلاحإلىأم519هـ،أ037

أطغات.واالعلومبرامجهاتتضمنعصرية

التونسيةالوطنيةالحركة

أعيانحركةالتونسيةأصيةالوالحركةبوادرلىأركانت

مشةالسنوسيمحمدالشيختزعمهاالتي،العاصمة

عليإلىعريضةتقديمشىوتمثلتأم،885أهـ،203

وإحراءاتقوانينمنجملةعلىاعتراضاتتضمنتأجايا

السنوسىمحمدالشيخ!تنفىعنهانتج،الحمايةإدارة

علىالموقع!!حصا!وعقاب،العاصمةخارجالورتانيوأحمد

مجلةيواسعاصدىالحرح!هذهأغيتوقد.العريضة

محمدرشغالىالأأسديراجمالللشيح!تالوثقىالعروة

المثقفةلالنحبةعلاقاتمرالرجلينلهذينكانلما،عبده

مرت!ت،تونسعبدهمحمدالشيخزارشقد.آنذاكالتونسية

لصاحبهاالمنمارومجلةالوثقىالعروةمجلةتنشرهلماوكان

والجيلالنخبةتلكب!تكبيرتأثيربعدهامنرضارشيد

التولسيين.منتلاهاالذي

!شةأسبوعيةجريدةالتونسي!!المثقفينمنفريقأصدر

الفريهتذلكوكان،الحاضرةسموها،أم888هـ،أ503

(الجريدة)صاحبلوشوشةعلىأمثالصادقيينمنمؤلفا

محمدالشيخينأمثالمجددينوزيتوني!تصفروالبشير

الوزيررحالمنوجميعهم،بوحاج!وسالمالسنوعمي

أصونسيينمصالإعنبالدفاعالتزمواوقد،الدينخير

الجريدةهذهأفادتوقد،الحمايةمعاهدةبموجبالمضمونة

أخبارمنتوردهكانتبما،تونسىعامرأيتكوينمن

الإدارةتجاوزاتلبعضوانتقاداتوخارجيةداخلية

الجريدةفريقلهيؤمنكانمانطاقفيوذلكالا!شعمارية،

بالأفكاروتعريفهم،ممباتهممنالتونسيينإيقاظضرورةمن

إيجابى،هوماكلالأوروبيةالتجربةمنليقتبسوا،الحديثة

نادىماعينوهو،العلومعلىالقائ!االتقدمطرلقويسلكوا

وقد،المسالكأفضمكتابهفيالتونسيالدينخيربه

الأمرالزيتونيين،منالمحافظ!!مةبمقاوأفكارهماصطدمت

أهـ،431!نةالخلدونيةجمعيةتأسي!إلىدفعهمالذي

المدرسةتلامذةقدماءحمعيةتأسيسذلكوتلا.أم698

.أم509هـ،أ323سنةالصعادقية

الشعورتنميةفيبارزبدورالمؤسستانهاتانقامت

روادهما،بينالإسلاميةالجامعةمبادئونشر،أ!طنيا

أوما،التونسىالشبابحركةأظهورالسبيلبذلكفمهدا

سمةأصدرتالتيالحركةتلك.الفتاةتونسبحركةعرف

تعبراللسانفرنسيةأممبوعيةجريدةأم709هـ،أ325

المكونينوجل،التونسىاسمتهاومطهالبهاآرائهاعن

الثقافةذويالصادقيةالمدرسةخريجيمنح!انواأطحرح!ة

عليأبرزهمومن،الفرنسيةالثورةبأف!طرالمتشبع!!المزدوجة

الجليلوعبدقلاتىوحسنمحمدوأخوهحامبةلاش

المتأثر،الزيتونيالعنصرالحركةإلىانضمفلما.الزواش

محمدالشيخينأمثال،الإسلاميةالعربيةالنهضةلفكر

سنةللجريدةصدرأضعالبياأعزيزاوعبدالسنوسي

علىيشرفكانالعربيةباللغةملحقأم909هـ،1327

المشاركةبسياسةالمطالبةكانتقدو،الثعالبيالشيختحريره

دارتالذيالمحورهيوالفرنسيينالتونسي!تب!توا!ساواة

لحملةتعرضتفقدذلكورغم،الجريدةهذهكتاباتعليه

لكن.وصحفهمأغرنسيةاأ!يةالجاممثليقب!!!تتحعواء

.والترامالجلازحادثتيبعدتطورتأنأجتتماشةالحر

طرابلسإيطالياهاجمتأم119أهـ،033سنةففي

سرياممراتونسوأصبحتالتونعسيين،شعورأتارمما،الغرب

إلىأوروبامنأغادميناالعثمانيينوالمتطوعينللضباط

قرارهاتونسمدينةبلديةأعلنتالظروفهذهفي.طرابلس

أنهامعناهذلكوكان،الإسلاميةالجلازمقبرةبتسجيل

لعمليةالمحدداليومفىبالمقبرةالجماهيرفتجمعتستصادرها.

ولمأم(.11711119هـالموافقأ21111932)9المسح

وقوعمنقرارهاعنالبلديةتراجععنالإعلانيمح

شهيدبينالتولسيينعشراتفيهاسقطدمويةاشتجاكات

أعلنتوقد،وإيطاليينفرنسيينبنقتلىثمانيةمع،وجريح

بالمدينة،الحصارحالةذلكإثرعلىالا!عتعماريةالسلطات

صحيفةماعداالصدور،منالعربيةأصحفاومنعت

37منهموقدمت،السكانمنالمئاتأوقفتكما.الزهرة

بإعدامأحكامهافأصدرت،الفرنسيةالجنائيةالمحكمةإلى

الإعدامنفذوقد،مختلفةمدداالباقينأغلبيةوبسجن،سبعة

والجرجار.القطاريهمااثنينفي

مشدودةالأعصابفيهكانتالذيالوقتفي

دهس،دائرةمازالتالجلازحوادثفيالمتهمينومحاكمة

يومعرلياطفلابالعاصمةالترامسعائقيمنإيطالي

بيندعوةفانتشرت،ام9212119هـ،أ3311312

تفصلحتىالترامعرباتركوبعنللامتناعالسكان

ومالبث،الإيطاليينموظفيهاكافة،فرنسيةوهي،الشركة

فىالعربمنالشركةتلكوعمالموظفودخلأن

سياسةمعهمتمارسأنهاأساسعلى،العملعنإضراب
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حركةوبدأت.والترقياتالأجوريخصفيماعنصريتمييز

بعداوأعطاها،السلطةأزعجبشكلمنظمةالمقاطعة

بتسييرها.التونسىالشبابحركةقادةفاتهمتسياسيا،

بانتشار،المقاطعةمنيوماعشرينبعدتأزما،الوضعوزاد

منالعثمانيةالدولةعلىللضغطتسعىفرنساانمفادهخبر

جهودكلفشلتولمالإيطاليا،طرابلستسليمأجل

حركةقادةمنسبعةاعتقلت،المقاطعةلإنهاءالسلطة

عبدالعزيزوالشيخحامبةباشعليبينهم،التونسيالشباب

جريدتهمأوقفتكماالبلاد.خارجوأبعدتهم،الثعالبي

.السكانبينواسعةوأعتقالاتإرهابحملةونظمت

اندلعتعندمابعدها.وماالأولىالعالميةالحرب

لتشملالحصمارحالةفرنساوسعت،الأولىالعالميةالحرب

منألفا65عنيزيدبماوزجت،التونسيةالبلادكامل

منهمفقتلبأوروبا،معاركهاأتونفيالتونسيينالشباب

بجروحالعددذلكمنأكثروأصيبألفا21نحو

حركةالحربسنيفيالبلادشهدتوقد.وعاهات

إلىالحربدخلتالتيالعثمانيةالخلافةمعشعبىتعاطف

وقابلتها،الزيتونيونفيهاأسهمالوسمط،دولجانب

علىنشطكما،بالاعتقالاتالفرنسيةالعسكريةالسلطات

وإسماعيلالشريفصالحوالشيخانحامبةباش

الجزائريينالمهاجرينمعفأسمموا،إسطنبولفيالصفايحي

هـ/أ334سنةالعربيالمغربلتحريرلجنةوالطرابلسية

فرعاالسنةنفسفيحامبةباشمحمدوأسسأم،619

قضيةعنللدفاعالمغربمجلةوأصدربسويسرا،لها

هيئةإسطنبولمجموعةأسستثموالجزائر.تونص

ألمانيافيالمغاربةأسارىوتدريبلتنطماتعملأصبحت

إلىالغواصاتطريقعنلترسلفرقةضمنوتركيا،

العربي.المغرببلادتحريرأجلمن،طرابلس

بالجنوببالفعلاندلعتقدكانتالسياقنفسوفي

قادهامسلحةانتفاضةأم159أهـ،333سنةالتونسي

المقاومةمحركةالتحمت،الدبابياللطفعبدبنسعد

معاركفيالنالوتيعسكربنخليفةبقيادةالطرأبلسية

تعتبرهافرنساجع!مما.والإيطاليينالفرنسيينضدمشتركة

أساليبإلىوتلجأ،انذاكالدائرةالحربجبهاتمنجبهة

استمرتوقدلممامة(،غازاتجوي،)قصفالإبادةحرب

سنةإلىعصاباتحربشكلفيذلكرغمالانتفاضة

.أم189أهـ،337

الشيخالتونسيونالوطنيونأرسلالحربانتهتولما

ما!91هـ،ا337سنةباريسإلىالثعالبيالعزيزعبد

منغيرهمثل،الصلحمؤتمرعلىالتونسيةالقضيةلعرض

المحاميبمعية،الثعالبيأتصلباريسوفى.الشرقزعماء

تونسحضابونشرالفرنسيةبالاحزابالسقا،أحمد

حالةمسؤوليةالفرنسيالاستعمارحملالذي،الشهيدة

مطالبوأبرز،التونسىالشعبإليهاآلالتيوالفقرالبؤس

التونسيين.

يطلبتونسفىأوفدوهمنإلىالثعالبيأرسلكما

النقالقبدأواقدكانوا،سياسيحزبتأسيسمنهم

محمدإلىالبلادأعيانمنوفدفقدم.ذلكقبلبخصوصه

علىتقوممطالبلائحةهـ(ا132034)4بايالناص

ومشاركة،أم857هـ،أ427سنةدستورإحياءأساس

التعرضدونبلادهمخيراتمنعادلبنصيبالتونسيين

العامالمقيمإلىاللائحةآخروفدقدمكما،للاستقلال

علىالقبضالفرنسيةالسلطاتألقتوعندها.الفرنسي

المحكمةذمةعلىتونسإلىوأرسلتهالثعالبيالشيخ

أمنعلىالتآمربتهمةالعسكريالسجنفأودع،العسكرية

الدستوريالحرالحزبتأسي!عنوأعلن.الدولة

الشئالثعالبى،فترأسهأم029أهـ،338!شةالتونسي

نظرا،برنامجهأعلنهاالتيالمعتدلةالمطالبعلىتحفظهرغم

أغلبية.يمثلونلاالحزبفيالراديكاليينلكون

برنامجهسانلوسميانالعامالمقيمأصدروعندما

رفضهام،229هـ،أ034سنةال!داريللإصلاخ

وتعرضالبرنامقذلكقبلأعضائهبعضلكن،الحزب

بحزبعرفماظهورعنهنتجتصدعلأولالحزب

علىالعامالمقيمشددلماثم.قلاتيحسنبرئاسةالإصلاح

وجماعتهالشيخبنشاطالمعتدلونضاقالدستوريالحزب

للتعريفالبلادبمغادرةإليهفأوعزوا،الراديكاليينمن

سنةالعربيالمشرقإلىفغادرها،التونسيةبالقضية

.أمأهـ،356379فىإد!يعدولمام،239هـ،1341

استمرلماالزيتونيين،منومعظمهم،الشيخأنصارولولا

القليبيالدينمحيهؤلاءومن.غيابهفيالحزبنشاط

الدرعى.وأحمدالحدادوالطاهرالمدنيتوفيقوأحمد

الخلافةلجنةالثافطوترأس،الحزبالاولترأسوقد

النقابيةالحركةتأسيص!فيالاخرانولمماهم،بتونس

أهـ،343سنةالحاميعليمحمدمعالأولىالتونسية

التونسيينالعمالعمومجامعةلكن.أم4291259

السلطةحلتهاماسرعان،آنذاكتشكلتالتي

نشاطاقتصرذلكورغمقادتها.ونفتالاستعمارية

القاعاتفيال!جتماعاتتنظيمعلىالد!عتوريالحزب

بابفتحمثل،المناسباتفيالصحفيةوالحملاتالمغلقة

تمثالوإقامة،أم826هـ،أ422!شةللتونسيينالتجنس

الطريقمواجهةفيلافيجريالأسقفالمنصرينل!صبير

.أم259هـ،1343سنةالزيتونةجامعإلىالمؤدي

العرائضلتقديمباريسإلىالوفودإرسالوكذلك

الفرنسيين.للمسؤولين



يخرتا،نستو436

أضضالابهذااهتمامايبدونلاهؤلاءكانحينوفي

تحدعبتون!رالامشعماريةالسلطاتكانت،السلمى

عنلعزلهاالنشيطةعناصرهمعلىوتضيقالدممتوريين،

الجماهير.

أصسلطاتااحتفلتأم929أهـ،348سنةوفى

أ!بلاد،ااحتلالعلىسنةخمس!تمروربمناسسبةالاستعمارية

عقدكمالتونص!.بزيارةدوميرغالجمهوريةرئيسوقام

قائدأحتاسع،الويسقبر)حيثقرطاجبضاحيةكنسيامؤتمرا

أرجاءمختلفمنسةقساوحضره(الثامنةالصليبيةالحملة

حملتوقد.جديدةصليبيةحملةمظهروأعطي،العالم

في،التونسيةالميزانيةعلىالمهرجاناتتلكمصاريفكل

الأزمةبسببشديداضيفايعانونالتونسيونكانحين

الشعب،مشاعراستفزمما،والجفافالعالميةالاقتصادية

الدممتوريالحزبفعادبمصفوفهبينالوطنيالحماسونمى

الحبل،بنهجمؤتمرهأم339أهـ،351مشةوعقدللنشاط

أطسان،االفرنسية،التونسيالعملجريدةفريقدخولفيهتم

عضوينقيقةأبحرياوبورقيبةالحبيبوانتخابالحزبإلى

أضجنيسامسألةأثيرتنفسهاالسنةوفي.التنفيذيةلجنتهفي

حملاتالوطنيةالصحففشنت،مصراعيهعلىبابهوفتح

مئدفنعلىالشعبوعمل،السياسةتلكعلىشديدة

إدريسالشيخلفتوىتنفيذاالمسلمينمقابرفيالمتجنسين

فيوجرحىشهداءفسقطبها،دفنهمجوازبعدم

السلطة.أعوانمعالمصادمات

التنفيذيةاللجنةفيظهرتماسرعانالخلافاتأنبيد

التونسي،العملجماعةمنالشبانمعالدستوريللحزب

بقصرمؤتمراا!نشقونفعقد.القطعةإلىبسرعةوتطورت

وشكلوا،أم2/3/349أهـ،12116/352فيهلال

رئاستهانشبواجديد،دستوريلحزبممياسياديوانا

سلكوقد.لورقيبةالحبيبالعامةولأمانتهالماطريمحمود

عنالاستعمار،ضدالنفمالفىمختلفا،منهجاالحزبهدا

فيتمثل،القديمالد!شوريالحزبيسلكهكانالذيالمنهج

بضماالعاملةالطبقةوكمسبالعريضةبالجماهيرالاتصال

ونظم،الإضراباتفخاض.قبضتهتحتالنقابيةالحركة

يمالمفاوضاتفيدخلومدأك.الشعبيةالمظاهرات

حكومةفاوضأنهذلكفمن.الأولىنشأتهمنذفرنسا

ودعا،أم36!اهـ،355سنةالفرنسيةالشعبيةالجبهة

سقطالتىام9381419أهـ،8/35712مظاهرةإلى

إثرهاعلىواعتقل،والجرحىالشهداءمنالعشراتفيها

الحصار.حالةوأعلنتجميعا،السياسىالديوانأعضاء

علىالثعالبيالشيخعزمأم379أهـ،356عاموفي

وحاولالسياسيالديوانفاستقبله،تونسإلىالعودة

ء!!ماء!ظشهأعادمطسرعانالشيخلكن.احتواءه

فشلبعد،القديمالدممتوريللحزبالتنفيذيةاللجنة

إعادةأجلمنبهاقامالتىالجانب!تبيناللإصلاحمحاولات

الدمشوري!!.الحزبينتوحيد

العالميةالحربنشبتعندما.الثانيةالعالميةالحرب

الديوانأعضاءكانأم939هـ،أ358سنةالثانية

السجونفىالحزبمناضلىمنكبيروعددالسياسي

يذفيتونص!احتلتأنالمحورقواتومالبثت،والمنافى

منأشهربضعةبعدأم429نوفمبرأهـ،361القعدة

وقدأهـ(.أ-361362)العرشبايالمنصفمحمدتولي

الحفاظمحاولةفىتمثلتوطنيةسياسةالبايهذاسلك

شنيقمحمدوتكليف!،المتحاربينبينالحيادموقفعلى

الحزبينعنممثلونفيهاشاركوطنيةحكومةبتشكيل

عهدهفىالوطنيةالحركةشهدتوقد.الدلممتوريين

وأصدر،العلنيةالسيالمميةالاجتماعاتفعقدت،انتعاشة

سراحوأطلقالفتاةإفريقيامجلةالجديدالدستوريالحزب

القواتأطلقتكما.بتولسالمعتقل!!أ!طنيينامعظما

الديوانأعضاءمنمعهكانومنبورقيبةالحبيبالألماليةا

سنةبفرنسانيكولاسانحصنسجنفيأصسياسىا

منهوطلبت،استقبالهروماوأحسنت،أم439هـ،أ362

معالتعاونإلىالتونسيالشعبلدعوةنفوذهيستخدمأن

تقبل،فلمتونساستقلالإعلانمقدمااشترطلكنهالمحور،

تونس.إلىبالعودةلهوسمحت

الأولىجمادىفيالتونسيةالبلادالحلفاءاحتلعندما

الفرنسيالعامالمقيماتخذأم،439مايوأهـ،362

بتهمةبايالمنصفمحمدخلعفيتمثلتانتقاميةإجراءات

فرنساإلىثمالجزائريةالصحراءإلىفنفيمإلمحور،التعاون

الوطنيونوسيق،أم489هـ،أ367مشةتوفىحيث

الذيالأمر.التهمةبنفص!الإعدامساحاتإلىبالجملة

منعددوكان،القاهرةإلىخفيةالبلاديغادربورقيبةجعل

فيورغبة،دمشقوإلىإليها!مبقوهقدالدستوريين

العربيةالدولوجامعةالمستقلةالعربيةبالدولالامشعانة

التونسية.القضيةخدمةأجلمنالنشأةالحدشة

العربيالمغربمكتبفيالتونسيونالوطنيوننشط

الخطابي.الكريمعبدالأميربرئاسةبالقاهرةتشكلالذي

تعيدالوطنيةالنقابيةالحركةبدأتقدكانتتونسوفي

بناءتمحتى،الفرنسيةالنقاباتإطارخارجصفوفهاتنطم

،أم459اهـ،364سنةللشغلالتونسيالعامالاتحاد

حشاد.فرحاتالعامةأمانتهوتولى

السياسيةالاتجاهاتكلجمعوطنىمؤتمرانعقدكما

بمؤتمرعرفام46181239أهـ،365رمضان27ليلة

بمبدأوالالتزامالحمايةنظامسقوطفيهوتقررالقدر،ليلة

أعوانيتمكنأنقبلوذلك،التامبالا!متقلالالمطالبة



365،تاريختونس

علىوالقبضالاجتماعمقراقتحاممنالاستعماريةالسلطة

والاجتماعيةالسياسيةالحالةتوترذلكتلاوقد.الحاضرين

بنصالحجمعواسعاتعاوناحشادفرحاتوأظهربالبلاد.

والذيالجديدالدستوريللحزبالعامالأمين،يوسف

اتحادفنظم،بورقيبةرئيسهغيابفيالحزبقيادةتولى

صفاقس-شركةعمالإضرابمنهاإضراباتعدةالشغل

سقطالذيأم5/8/479أهـ،01293661فىقفصة

تغييرإلىفرنسادفعمما.والجرحىالشهداءمنعددفيه

جديدةبسياسةجاءالذيمونص،بجانماستالعامالمقيم

حكومةقامتإصلاحاتبرنامجفأصدر،اللينتعتمد

قبلمنمقاطعتهالكنأساسها،علىالكعاكمصطفى

المقيمسياسةعنالمستوطنينرضىوعدم،الوطنيةالقوى

الزيتونةجامعلطلبةكانوقدمعا.سقوطهماإلىأدتالعام

أهـ،368سنةتشكلتالتى،الطالبصوتلجنةبقيادة

بذلك.المسارعةفىكبيردور،أم949

بيريلويسفرنساعينتام059اهـ،936سنةوفي

الجديدالدستوريبالحزبفاعترفجديدا،عامامقيما

أساسعلىالتفاوضيةشنيقمحمدحكومةوتشكلت

الاستقلالأنومفاده،شومانروبارالخارجيةتصربوزير

لتحقيقهافرنساتسعىالتيالسياسيةالغايةهوالذاتي

بينهاومنالفرنسيالاتحادتؤلفالتيالدوللجميعبالنسبة

به،اغتباطهعنبورقيبةأعلنالذيالتصريحوهو.تونس

شنيقحكومةفىللحزبممثلايوسفبنصالحوشارك

مطالبسبعةمنبرنامجابورقيبةوقدم.مقتضاهعلى

الحمايةمبدألايمسبرنامجوهو،للمفاوضاتأساسالتكون

الإدأرةمظاهرجميعبإلغاءالمطالبةعلىويقتصر،الفرنسية

التونسية.السيادةواحترامفقطالمباشرة

الأمينمحمدالبايوكذلكشنيق،حكومةتبنت

الحكومةلكن،برنامبورقيبةهـ(أ361-376)2

ضغطتحترفضتهأنمالبثتثمإزاءهانقسمتالفرنسية

مذكرةبإصدارهاالمفاوضاتوقطعت،المستوطنين

أكدتالتىأم،5/1/12519أهـ،4/1/4371

المحدودةغيروالتبعيةالمزدوجةالسيادةبمبادئتمسكها

وعندهابفرنسا.تونسمصيرتربطالتىالأبديةوالصلات

هيئةعلىالقضيةلعرضشنيقحكومةوسعتالموقفتأزم

هوتكلوكديالجنرالالسفاحفرنساوعينت،المتحدةالأم

الحكومةأعضاءباعتقالسياستهفافتتح،بتونسعامامقيما

هـ،أ02/37114يومالسياسيالديوانوأعضاء

ببدءالسياسةتلكعلىالشعبفرد.أم18/1/529

الحصار،حالةالاحتلالسلطاتوأعلنتالمسلع،الكفاح

المستوطنونشكلكما.الحديديةالقبضةسياسةوبدأت

فكان،السلطةمعهاوتواطأتالإرهابيةالحمراءاليدعصابة

اهـ،372سنةحشادفرحاتالزعيمانضحاياهامن

در.ام539هـ،ا372سنةشماكروالهاديأم529

يدالكلونيلنفسهالعصابةقائدبقتلذلكعلىالتونسيون

سنةوفي.ام549أهـ،374التاليةالسنةفيلابيون

التحريرجيم!عملياتازدادتأم549هـ،ا374

كما،الجبليةوالمناطقالأرياففيوانتشاراضراوةالتونسي

تفجيرظاهرةفتفشتبالمدنالفدائيينعملياتتكثفت

فرنسافعينت.المستوطنينوغلاةالخونةوتصفيةالقنابل

صالحمحمدحكومةوتشكلتجديدا،مقيمافوازار

أكدتالتيالمزالي-فوازارإصلاحاتوأعلنت،المزالى

.المرفوضالمزدوجةالسيادةبمبدأفرنساتشبث

فرنساوهزيمةالتونسيةبالبلادالوضعتفاقمأنبيد

لصالحالمتحدةالأمهيئةموقفوتحول،الصينيةبالهند

الفرنسيالوزراءرئيسدفعذلككل،التونسيةالقضية

هـ،ا011337311فيتونسلزيارةفرانسمنديس

بمبدأحكومتهقبولعنالبايأماموإعلانهأم31/7/549

مقيمالاتورديالجنرالوتعيين،لتونسالذاتيألاستقلال

بمشاركةعماربنالطاهرحكومةفتشكلتجديدا،عاما

إجراءقصدالجديدالدستوريالحزبمنوزراءثلاثة

الجزائريةالثورةاندلعتالأثناءتلكوفي.اللازمةالمباحثات

فأصدرت،التونسيةالمسألةحلبضرورةفرنساعلىأكدمما

جيشمقاتلييدعوالتونسيةالحكومةمعمشتركابلاغا

ضماناتمقابلفيأسلحتهمتسليمإلىالتونسيالتحرير

بدورهداعياقبولهاعنمنفاهمنبورقيبةوأعلن.كافية

العامالأمينمعخلافهبدايةتلكفكانت،الأسلحةلتسليم

التسليممبدأعلىاعترضالذي،يوسفبنصالحلحزبه

.الاستقلالمسألةعلىالاتفاققبل

منديسحكومةفورإدجارحكومةخلفتفرنساوفي

هذافدعا،ام5121559هـ،ا9/41637فيفرانس

الطرفينيقيدمشتركاتصريحامعاوأصدرا،بورقيبةالأخير

الحكمبخصوصيوليو31تصريحيؤكدوسطبحل

الخارجيةبشؤونفرنسااحتفاظعلىمإلنصالذاتي

اتفاقياتتفصيلاتبوضعذلكفسارع.والدفاع

تونسمنحتالتيأم3/55169اهـ،11/037411

الذيالأمر،التحفظاتمنكثيرمعالذاتيالاستقلال

ويعتبرها،الاتفاقياتتلكيرفضيوسفبنصالحجعل

إلىالجديدالدستوريالحزبفانقعسمالوراء.إلىخطوة

لصالحهالصمراعحسمبورقيبةألمشطاع.متصارعينشقين

للشغلالتونسىالعامالاتحادمنلقيهاالتيالمساندةبفضل

مراجعةقبلتالتيفرنساومنعاشسور،الحبيببقيادة

بموجبالتامبالاستقلاللتونسوالتسليممعهالاتفاقيات

.أم02/61359هـ،أ7/8/375إعلان
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المسدقلةتونس

الحزبرثيعر،بورقيبةالحبيببايالأمينمحمدكلف

هـ،أ14037511فيالوزراءبرئاسةالجديد،الدستوري

اجتمإلمجلسنفسهالشهروفي.م4115/5691

أسدمشوراصدروقدأجلاد،ادستورلوضعالمنتخبالتأسيسي

بعدفانتخبأم،611/959أهـ،12124/378فيفعلا

قررقدالتأسيسيالمجلسوكان.الأمةمجلسأشهرخمسة

الملكيةإلغاءأم57171259هـ،أ212837611في

الجمهورية،رئاسةمقاليدبورقيبةوسلم،الجمهوريةوإعلان

بهنوديثمالقانونيةدوراتهامشنفذأنإلىانتخابهوأعيد

الأولوزيرهخلفهأنأإعهدهواستمر.الحياةمدىرئيسا

أهـ،81311604!ىعلىبنالعابدينزين

.أم11787119

التونسيةالسيادةباست!صمالاهتمامهبورقيبةأولىوقد

بعيدحدإلىمتأثراأ!المجاهذافيفبدأ،عصريةدولةوبناء

كمالمصطفىحققهبمامعجباوكانبل،الفرنسيةبثقافته

توحيدإنجازأتهمنو.بهفتأثرقبلهمنتركيافيأتاتورك

الأحوالمجلةوأبرزها،أ!لازمةاالقوانينوإصدارالقضاء

الخدماتونشر(،م5791هـ،أ)377الشخصية

أم(،589أهـ،)377وتوحيدهالتعليمونشر،الصحية

الزيتونى.التعليمإلغاءإلىذلكأدىوقد

كانتالميادينهذهفىتونسحققتهاالتيالنتايجلكن

خفضحققالذيالعائلىبرنامإلتنظيموخاصة،مهمة

فيالمسجلةالنعسبكلدونماإلىالسكانيالتزايدنسبة

تمنفسهاأم579أهـ،377سنةوفى.العربيةالدولبقية

عداماالتونسيةأصبلاداكاملعنالفرنعسيةالجيولقجلاء

علىفرنسيعدوانإثرعلىوذلك،الجنوبوأقصىبنزرت

وتحقق.الجزائريةالحدودعلىيوسفسيديساقيةقرية

معاتفاقبموجبام،639اهـ،383سنةالكاملالجلاء

.أم619اهـ،381معاركإثرعلىفرنسا

الجزائرية.الثورةمعتون!تعاونت.الخارجيةالسياسة

التحرير،جيشلمجاهديانطلاققاعدةوفرتبحيث

الجزائرييناللاجئينمنالالافمئاتالمؤقتةالحكومةواوت

الحزبحضوروكذلكا!متقلالها.للجزائرتمأنإلى

مأ589أهـ،377!شةطنجةمؤتمرالحاكمالدممتوري

التحريروجبهةالمغربيالاستقلالحزبجانبإلى

إلىالداعيةالمؤتمرمقرراتوضعفىومشاركته،الجزائري

نأليد.الثلاثالمغربدولب!تشيدراليةوحدةقيام

سنةموريتانيابدولةللاعترافالتونسيةالحكومةمسارعة

مإلمملكةعلاقاتهافيفتوراأدخلأم629هـ،أ382

المغربية.

اهـ،376سنةالمتحدةالأمهيئةإلىتولص!الضمت

مختلفومعالمنظمةهذهمععلاقاتهاوتميزتأم،569

إفريقيافيالتحررقضاياومماصرةبالاعتدالالعالمدول

أ!نواقتصاديةمحياسيةبعلاقاتتونسوارتبطت.وأسيا

المتحدةوالولاياتالأوروبيةالسوقودولخاصةفرنسامع

سنةالعربيةالدولجامعةإلىانضمتكما.عامةال!مري!جة

.أم589أهـ،377

الناصرعبدمإلرئيسمشكلاتأجورقيبةكانت

وتأييدهإيوائهبسبب،أم659أهـ،385لمشةإلىتعود

إلابينهماالعلاقاتتتحسنولم،يوسفابنلصالح

اهـ،381سنةبنزرتمعركةإبانعبدالناصربمبادرة

ماثمبألمانيا.يولحمفابناغتيالتموأثناءها،ام619

وسموريامصرمعانقطعتأنتونسعلاقاتلبثت

تصريحإثرعلىام،659هـ،ا385سنةوالعراق

أريحا،خطابفيالفلسطنيةالقضيةمنبموقفهبورقيبة

ألمماسعلىإسرائيلمعسلاملعقدالفلسطينيينودعوته

هـ،ا367تقسيممشروعوتطبيقالمتبادلالاعتراف

.أم479

ذلكبعدالعربيةالدولمعتونسعلاقاتاستمرت

فيأسهممما،والثمانينياتالسبعينياتخلالمستقرة

الدوللجامعةمقراتكونكيالتونسيةالعاصمةترشيح

المقرسحبقرأرإثرعلىأم979اهـ،993لحشةالعربية

معالسلاممعاهدةالساداتاشئيستوقيعبعدالقاهرةمن

إلىالمقرعادأنإلىكذلكالحالةواستمرت.إسرائيل

.أم099أهـ،141سنةجديدمنالقاهرة

الجلاءتحققأنبعدالحر.والاقتصادالاشتراكية

التىالأراضيباسترجاعأم469هـ،أ384سنةالزراعى

الاقتصادتجربةتونسسلكت.الأجانببحوزةكانت

وتسميتهللاشتراكيةالحاكمالحزبتبنيإثرعلىالموجه

.أم639هـ،أ383سنةالدستوريالاشتراكيبالحزب

والماليةللتصميمالدولةكاتبالاشتراكيةالتجربةقادوقد

فوصمخططا،صالحبنأحمدالسابقوالنقابيآنذاك

التعاضد،بنظاموالتجارالفلاحينوألزمعشريا،إنمائيا

أعلنالخططفترةانتهاءقبللكن.الأجنبيةالقروضوجلب

إلىالبلادوصولعن،ام969هـ،أ938سنة،بورقيبة

إلىالعودةوتقرر،وفريقهصالحابنفسجن،الكارثةحالة

الفرديةالمبادرةتشجيععلىالقائمالحرالاقتصاد

والخصخصة.

تمتقدكبيرةصناعيةمشاريعبأنالملاحظةوتجدر

،ببنزرتالنفطتكريرمصنعمنها:،صالحابنمدةفي

الفوسفاتتكريرومصنع،لورقيبةبمنزلالفولاذومصنع

تركيبومصنع،بصفاقسالفوسفوريوالحامض



كما.بالقصرينالحلفاءعجينومصنع،بسوسةالسيارات

الفنادقببناء،السياحيةالاستثماراتانطلاقةبدأت

هذهتولممعتوقد.الرئيسيةالسياحيةالمناطقوتهيئة

نويرةالهاديالأولينالوزيرينتولىمدتيفيالمشاريع

النسئصناعةتوسع:سجلماأهمومن،المزاليومحمد

هـ،ا493قانونبهجاءمابسببالجاهزةوالملابس

إقامةعلىالأجانبللمستثمرينتشجيعمنام749

أعمالرجالبينالشراكةإطارفىقامماومنهامشارب!

مما،التصديريةالصناعاتمجالفيوأجانبتونسيين

وللعنصر،للشبانكثيرةعملفرصتوفيرفيأسهم

منأكثريمثلونالشبانأنعلما،بالخصوصمنهمالنسائي

البلاد.سكاننصف

للتونسيينالرئيسيالنشاطتمثلظلتالفلاحةأنبيد

إنتاجبالذكرونخصبالبلاد،للثروةالرئيسيوالمصدر

وصفاقس،بالساحلوالزيتون،القبليبالوطنالحمضيات

والبقول،وقبليبالجريدوالتمور،مجردةبحوضوالقمح

خاصة.القبليوالوطنبالساحلالمحميةالبيوتفى

منملمومئاتحسناالفلاحيةالنشاطاتشهدتوقد

للمبادرةنظرا،الإنتاجونموالأساليبتحديث:حيث

فائضاوفرمما،القروضمنحفيوالتوسعوالإرشمادالفردية

وكذلكللتصدير.والتنوعوالكيفالكمحيثمنمهما

أسطولهشمهدالذيالبحريالصيدلقطاعبالنسبةالحال

فرغم،الماشيةتربيةأما.الشرقىالساحلعلىخاصةتطورا

ومشتقاتهالحليبمنمنتجاتهافإنجهد،منفيهابذلما

تشهدالتيالمحليةالسوقحاجةتسدلامازالتواللحوم

منمهمجزءويسهم.الطلبفيمتواصلاارتفاعابدورها

الضروريةالأوليةالموادتوفيرفيالذكرالسالفةالمنتجات

كتجفيفللتصديريوجهمامنها،مختلفةغذائيةلصناعات

.الأسماكوتجميدالتمور

التعرضمنتونستقلمالحرالاقتصادسياسةأنبيد

عنفضلا،واجتماعياقتصاديطابعذاتلهزات

الحزبنظامبسببالبلادشهدتهاالتيالسيامحيةالأزمات

حكمه،فترةمعظمفيبورقيبةالرئيساتبعهالذيالواحد

ومن.المتعلمالشبابفيهبماالشباببينالبطالةوتفاقم

التىام11126979هـ،أ12126993أحداثأهمها

.العامللإضرابللشغلالتونسيالعامالاتحادلماعلانبدأت

بينالعاصمةتونسشوارعفىمصادماتبوقوعوانتهت

وجرحى،قتلىفيهاسقطوالجماهير،والجيعقالأمنقوى

صفوففيواعتقالاتالطوارئحالةإعلانتلاها

حقهم.فيبالسجنأحكاموصدورالنقابيةالقيادات

مأ1341189هـ،أ9312/404أحداثمنهاوأخطر

الزيادةالمباشرسببهاوكان،التونسيةالبلادعمتالتى

367ر!تا،تونس

الأساسية،الامشهلاكيةالموادمنعددأسعارفيالمرتفعة

الجماهيربينومصادماتمظاهراتفيهاحدثتوقد

ومنعأيضاالطوارئحالةإعلاناقتضتالسلطةوأعوان

.التجول

التعدديةلإعادةعهدهاخرفيبورقيبةالرئيساتجه

الساحةعلىالعاملةالتنطماتمنلثلاثةفأجاز؟الحزبية

بعدماالخطوةتلكاتخذلكنه،العلنيبالنشاطالسياممية

آخروتميزت،السياسيةالمحاكماتمنعدداالبلادشهدت

الاتجاهعناصرقياداتبمحاكماتحكمهسنوات

الإسلامي.

إثرانفراجاالسياسيةالحياةشهدتالجديد.العهد

أهـ،804سنةالحكمعليبنالعابدينزينالرئيصتولي

صبيحةأذاعهالذيالبيانعليهاحتوىبما،ام879

منالسياسيينالمعتقلينعنإفراجهذلكأعقب.التحول

وإعادة،الدولةأمنمحكمةوإلغاء،الاتجاهاتمختلف

عبدالشيخومنهمالوطنيالكفاحوجوهلكافةالاعتبار

رخصومنح،نفسهيوسفبنوصالحالثعالبيالعزيز

.أخرىسياسيةتنطماتلاربعةالعلنىالنشاط

فألغيتالدستور،تعديلجرىالجديدالعهدبدايةفى

،الحياةمدىالدولةرئاسةتكونأنعلىنصتالتيالمادة

القوانيندستوريةضمانأجلمندستوريمجلسوشكل

الميثاقحولالوطنيةوالأحزابالتنطماتكافةوالتفاف

الوطنى.

مرتينانتخبالذيعلىبنالعابدينلزينوكان

عمليةدفعفيرئيسيادوراللجمهوريةرئيسامتتاليتين

الشاملة.التنميةدبكلجلةومحاولةالإداريالإصلاح

علىتونسعلاقاتشهدتالخارجيالمستوىوعلى

الرئيسعهدفيملحوظانشاطاخاصةالمغاربيالمستوى

مععلاقاتهاتحسينفىأولأتمثل،عليبنالعابدينزين

جانبإلىالعربىالمغربدولاتحادتجربةودخولهاليبيا،

الاتحادهذامسارأنولووموريتانيا.والمغربوليبياالجزائر

علاقاتهافيليبيامنكلاأصابتالتيبالمشكلاتتأثرقد

الداخلية.سياستهافيوالجزائر،المغربمعالخارجية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

أبوالقاسم،الشابيالتونسيباشاالدينحيرالحبيب،بورقيبة

نافعبنعقبةالقفصيراشدابنعمرلنمحمد،التونسي

عليبنالعابدينزينعمدالعزيز،الثعالبي

صلةذاتأخرىمقالات

العربيةالدولجامعةبنررتالعرليةالسياسيةالأحزا!

دولةلحفصيير،اتونصدولة،الأغالبة

البربردول)العاصمة(تونسإفريقيا
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الفاطميةالعبيديةالدولةب
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التوسميهالمقاومة-أ

المطلقةالفرنسيةالسلطةب-

الزراعيةالأرض!علىدردسااستيلاءح-

التونسيةالوطنيةالحركة-4

بعدهاوماالأولىالعالميةالحر!أ

التانيةالعالميةالحربب-
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الحديدالعهد-ح
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-12
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15
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أسئلة

لإفريقية؟الإسلاميالفتحتمكيص

العرلي؟المعربلبلادحاراتهاعناصةالأغادولةتميزتم

العبيدية؟لالدواسةاغاطميةاالدولةسميتلم

إلىسليمولىهلالسيتائلالماطميالمستمصروحهلمادا

إفريقية؟

بإفريقية؟المحريللحهادقوةأوللشأتمتى

العثمالية؟الدولةإلىا!حمامهاستوصجشهاالتيالمائدةما

؟لتوصالحسينيينالاياتأسرةتنتس!مىإلى

التوس!ية؟البلاد!يسلسابايأحمدإصلاحاتأثرتل!ا

التولسية؟اجلادلاشورىمحلسأولتكودمتى

هـ؟أ893!سةأعرلسىااطعروالتولسيةالمقاومةتوقروأسا!ما

اصهضةالروادأضوسيةاالوطيةالحركةروادعلاقةتمتل!فيم

الإسلامية؟احرليةا

الحلارحادتتيبعدالتونسىالشسابحركةتطورتمثلفيم

؟لتراموا

والحديد؟القديمالدستورييرالحزبدببينالاحتلال!تمتلفيم

القدر؟ليلةمؤتمرما

الدستوريالحزبرعيمىليرستم!الذيالحلافسرما

يوسرو؟وال!بورقيبةالجديد

سحةالفلسطيميةالق!يةحلدحصوص!رقيبةرأيكانماذا

؟أم659أهـ،375

السلامعبدابنانو:.السلامعبدابن،التوسي

التونسى.

التونسي.عرفةابنانظر:.عرثةابنالدوئسي،

باشاالدينخيرانظر:باشا.الدينخيرالتوئسى،

التونسى.

أهـ،274-)4012عمربنمحمد،التونسي

واصطلاحاتها.اللغةبمفرداتأ3عاأم(.857-أ978

مصر-في-واختيرومصر.اسودانإلىورحلبتونسولد

أيامهفيوترجمت.زعبلأبيمدرسةفىللكتبمصححا

يحررهافكان،والنباتوالطبالكيمياءفيكثيرةكتب

ثم.الألفاظبصحيحلمصطلحاتهاويأتىلغتهاويهذب

زينب.السيدةبمسجدالحديثفيدروسإلقاءعلىعك!

الألفاظفىالذهبيةالشذور:مؤلفاتهمن.بالقاهرةومات

وتشحيذ،الحروفعلىرتبهوقد)مخطوط(،الطبية

ألفه)مطبوع(،والسودانالعرببلادبسيرةالأذهان

،السودانإلىرحلتهفيهوصف،بيرونصديقهمنبتشجيع

وهو.الحديثالسودانتاريخعنمفيدةمعلوماتوبه

الدكتورصديقهوترجمهالتونسيبهاشتهرالذيالكتاب

عنآخركتابوله.مجلدينفيالفرنسيةاللغةإلىبيرون

أيضاترجمهوادايإلىالرحلةعموانه،وادايإلىرحلته

عامونشربهاوطبع،الفرنسيةإلىبيرونالدكتورصديقه

ب!إلى9!4!ال!!االعرس!.نسختهوضاعتأم،851

الذي،والمنافعالخوا!منفيهوماالنباتفىاللامعالدر

إضافيةترجمةمعكبير،مجلدفىبالقاهرةأخيراوطبعحقق

التونسي.عمربنمحمدالشيخلحياة

العربية،إلىنقلهاتمالتىوالعلميةالطيةالكتبأما

فىاللامعالدرفمنها:وتحريرها،بتصحيحهاالتونسيوقام

الصحةكنوز،والمنافعالخواصمنفيهوماالنبات

العملياتفيالكبرىالنجاحروضة،المنحةويواقيت

أمرافمعالجةفيالجوالالدر،الصغرىالجراحية

.الأطفال

العربيةالمؤلفاتبعضمراجعةفيينكرلافضلوله

هذهومنعهدهعلىمصرفيطبعتالتيالقديمة

إنهثم،للأبشيهىالمستطرف،الحريريمقامات:المؤلفات

بمطبعةللفيروزأباديالمحيطالقاموسطبععلىأشرف

ممبعنحوعلىكلكتانسخةمراجعةبعدوذلك،بولاق

المعجم.لهذامخطوطةن!خ

هـ،أ381-1131)بيرممحمود،التونسي

المولدمصري،وكاتبشاعرأم(.3918-619

الحي،الأنفوشيحيفيولدالجد.تونسي،والنشأة

والكتابة،القراءةمبادئتلقى،بالإسكندريةالعريقالشعبي



936خضر،التونى

نفسهتثقيفواصل.الحيكتابفىالأوليتعليمهوتعلم

فيلتنشئتهوكان،بالقراءةوشغفهللمعرفهنهمهبفضل

تقاليدامشيعابفيالمبكرأثرهالشعبيالحيهذاوسط

شبابهفيواصلكما.لغتهوأسرارالفنيةالشعبيالمأثور

منبيتألفثلاثينحفظإنهقيلحتىالأشعارحفظ

معرفتهعنفضلا،الأدبعصورمختلفمنالشعر

الكبارالعاميةشعراءمنسابقيهأشعارمنالمتميربالنماذج

النديم.وعبداللهصنوعيعقوبمثل

والمقاماتوالمقالاتالأشعاركتبأنهبرغم

الساحةإلىبهدفعأدبيإنتاجأولإنبل،بالفصحى

البلديالمجلسقصيدتهكان،الاسمذيوعوإلىالثقافية

للأغانيومؤلفكزجالشهرتهأنإلا؟بالفصحىالمكتوبة

.الأخرىإسهاماتهعلىغطتبالعامية

فقد،سنواتهمعظمفيبالاضطرابتتسمحياةعاش

عشرةالثانيةفيوهووالدهتوفيحيثالمبكر،باليتمأصيب

فاعتمد،عشرةالسابعةفيوهووالدتهتوفيتثم،عمرهمن

صناعةفيوالدهمهنةيزاولأنوحاولالىود.ميراظعلى

البقالة.بتجارةليعملقصيرةفترةبعدتركهاولكنه،النسيج

ثمالأشعاربكتابةفانشغلالأدبحرفةأدركتهثم

الصحفإصدارفيالمجهضةالتجاربوكذا،الازجال

سخطعليهجرتألانتقاديةأشعارهأنغير.والدوريات

ذلكفيالحكمرموزمنوأعوانهالاحتلالسلطات

.أم029عاممصرعنلابعادهالأمرفصدر،الزمان

قضىعاما.عشرينحواليمصرعنإبعادهالمشمر

والمأوىالعملعنبحثاالفرنسيةالمدنبينيتنقلمعظمها

أقامالمدةهذهبدايةوفي.الرمقيسدلايكادالذيوالطعام

في-منفاهنهايةفي-أخرىفترةأقامكما،تونسفيفترة

دمشق.

حيثمصر،إلىمتخفياالعودةمنفاهأثناءحاولوقد

ترحيلهوتمأمرهانكشفولكنأشهر،وبضعةسنةلمدةبقى

.أم239عامفرنساإلى

عامنجحتمصرإلىللتسللالثانيةمحاولتهأنغير

إلىعادثمومن.عنهالعفوتمأنإلىبهاوبقيام939

والوسائطالصحافةخلالمنالأدبىنشاطهممارسة

المتاحة.الإعلامية

علىوإصرارهصلابتهفيهذهالمضوبةحياتهتؤثرلم

لمبل،الشعريولاعطاءهموهبتهأوهنتولا،دورهأداء

اللاذعة.الفكاهةروحتفقده

والفنونالادابفيالتقديريةالدولةجائزةعلىحصل

.ام069عام

إنتاجهانتظامعدمفىأثرهاالمضطربةلحياتهكانوقد

هذامنمزيدإلىالوصولصعوبةفىتسببتكما،الأدبى

محققة،كاملةنشرةفيإنتاجهجمعيتملمولهذا.الإنتاج

قامواقدمحبيهبعضكانوإن،الانحتى،مستقصاة

أبرزهالعل،متعددةنشراتفيإنتاجهمنجوانببجمع

وأشرفللكتابالعامةالمصريةالهيئةنشرتهاالتيالأجزاء

الحياةفيإنجازهأنوالواقع.صالحرشديالأستاذعليها

يتجاوزالعشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذوالفنيةالثقافية

المسرحفى؟متعددةمجالاتإلىالأغانيأوالأزجالكتابة

السينمائيةالأفلامفيأو،الإذاعيةالحلقاتفيأوالغنائى

العربيةالجماهيريةالذائقةتشكيلفيأسهمتالتي

.المعاصرة

الحديثالعربيالأدبدارسيبينالرأيامشقرولقد

أراد،بالعاميةالمكتوبالنظممسيرةفينقلةبيرماعتبارعلى

وأكسبه،مرهفشعريمستوىإلىارجلتحولبها

نابضة،إمكاناتأعطتهموضوعيةوانشغالاتفنيةأدوات

أبناءبينوخاصةأوسعجماهيرمعالتواصلإلىبهوسعى

.المدنسكانمنالوسطىالطقة

وعدلهالأمنمجلسمنسخريتهالوطنيةأزجالهمن

الزائف:

إيدينافيوحقناجيناالأمنيامجلس

وعلينايمشىوالحقعليناماتنصفتنصف

تفتحدايرةوانجلتراتربحالقربفيفرنسا

الحزينةإندونيسيافيتربحهولنداوالست

متخذا.عصرهشعراءفيزجلهأزجالهأطرفو!ن

العصرشعراءأشعرعنسئلوقدالقدماء،النقادطريقة

:فقال

شربإذابكشوقي

هربإذاالهواريمحمدوالحاج

تعبإذاالمازنيأفنديالقادروعبد

حلبفيظلإنمطرانأفنديوخليل

الكنبعلىتمجلسلوإبراهيمبكوحافظ

وندبولولإذاراميأفنديوأحمد

الكتبدارفينسيموأحمد

.فطربسمعلوالرافعيصادقأفنديومصطفى

إذاعيةحلقاتفيعملهيواصلوهو،بالقاهرةتوفي

.بيبرسالظاهرسيرةعنمعدة

-3191هـ،ا637-1331)خضر،لتونيا

وصف،مصريأثقالرفعلاعبالتونيخضرأم(.569

الدورةفيمصرمثل.زمانهفيالعالمفيرجلأقوىبأنه

بألمانيابرلينفيام369عامعشرةالحاديةالأوليمبية

سجلحيثكلها،الدورةمعجزةوكانعاما،91وعمره

بلغتجديدةوعالميةأوليمبيةقيامسيةمجموعة



الشمسىالتوهج037

ضعط،أكحم17لأ5منمكونةكجم5.387

وزنبدأكمتجاورانطر،اكجم05،خطف!أكجما02

أيضا.يليهالديوالوزنالمتوسط

،ام613عامبمصرالقاهرةفيالتونيخضرولد

منعشرةأصسادسةافيوهوالاثقالرفيرياضةومارس

.أم349عامرسميةمسابقةأولفيواشعتركعمره

وفازالتونيخضرفيهاشاركالتيالمنافسةهتلروحضر

الحاديةالأوليمبيةالدورةفيالمتوسعطلوزنالذهبيةبالميدالية

السلامإلىيستمعهتلرووقفأم،369عامببرليتعشرة

اللعبساحةإلىنزلثميرتفعمصرعلمويرىالمصري

رأسهع!الزهورمنإكليلاووضعالتونيخضروصافح

ألمانيا،ت!صنأنأودحصت//ك!الهوقالكتفهعلىوربت

بك"!.تفخرأنلصرإن

ا!طواأ!الأثقاارفعرياضةفيالتونيخضراسملمع

حديث!انتقياسيةارقاماخلالهاسجلعاماعشرين

الأولبالمرحصفازفقد.العالميةالأنباءووكالاتالصحف

فيبباريسأم469لعامالعالمبطولةفيالمتوصعطلوزن

المركزوحقق.كجم5377بلغتبمجموعةفرنعسا

عشرةالرابعةالأوليمبيةالدورةفيالمتوسطلوزنالرابع

للغتبمجموعةبإنجلترالندنشيأم489عام

ضغط،كجمأ02منم!صنة،كجم038

بالمركزوفازنو.أكجما42ءخطف،كجم50171

مأ469أ!عامأحالمابطولةفيالمتوسطلوزنالأول

وهشاز،حجم3367بلغتبمجموعةهولندافيبلاهاي

أ!امأسمالعابطوأ!ةلمحىالمتوس!أأ!زنالأولبالمركز

لهمجموعةأكبرحققحينمافرنسافيبباريسأمء9.

كجم.004بلغتوالتيالإطلاقعلىالرفعاتمن

قائلا:البطولةهذهفيأدائهعنالنقادأحدوكتب

بطلاأضونيارأيتفقدأشهدها،مسابقةأعظمكانت

المركزالتونيخضروحقق".برلينفيأشعهدهحأنيو

المتوسطالأبيضالبحردورةفيالمتوسطلوزنالثالث

بمجموعةبمصرالإسكندريةفيام519عامالأولى

كجم.5.292بلغت

التماسإثرأم569عامفيفجأةالتونيخضرتوفى

وصف!وقد،بالقاهرةحلوانبضاحيةمنزلهفيكهربائي

العصرفيالألقالارفيفيأوليمبيبط!طأعظماكانبأنه

شوارعأحدعلىاسمهبإطلاقمصركرمته.الحديث

أحدعلىالمممهألمانياوأطلقتنصر،مدينةبحيالقاهرة

ووضعت،أم729ميونئكامفيالأوليمبيةاالقريةشوارع

برلين.متحففيلهتمثال!

السر(.)دعالىالشمىالظر:.الشمسيالتوهج

أمريكافييعيقالحمرةإلىالفاربينالجانبينذوالتوهىطائر

اجة.أحتمصاا

طيورفصيلةمنصغيرطائراضوحياطئر.،ا!هي

التوهيطيورمنكثيرويعيش.الشماليةالأمريكيةالسمان

بينالشماليةأمريكافيالحمرةإلىالضاربينالجانبينذات

ويعلوسم2.الطائرهذاطولويبلغ.والمكمسيككندا

الذكررأسويعلوأبيضبطنهولون.كستنائيأ!نجانبيه

أمابنيا.وظهرهاالأنثىرأسيكونبينماأ!عود،لونوظهره

تعيشالتيالحمرةإلىالضاربينالجانبينذاتالتوهيطيور

بيضاءخطوطأجنحتهافعلى،الأمري!صأخربىاالجزءفي

ذاتالتوهىطيوروتبنيبيضاء.لقصأظهورها:على

وفيالأشجارعلىبيوتهاالحمرةإلىأضار!!االجالبير

علىأعشاشهاتبخيماوغالباالشجر.فيهايكثراكتيالحقول

والأغصانالمتساقطةالشجرأوراقمستخدمةالأرض

بيضتينمابينالأعشاشهذهفيوتفئالأنثى.الصغيرة

وتنبش.اللونبنيةونقطأبيضلونذاتبيضاتوست

والدودوالعناكبالحشراتعنبحثاالأرضالطورهذه

والعشب.الأوراقتحتالختفيةوالبذورأضوتوا

يبيغ.الأ!شراليةكوينزلاندفيالمدنأكبررابعةلىوميا

جبالحافةعلىوتقع.نسمة110817سكانهاعدد

بمقدارالبحرسطحعنوترتفع،رينجديفايدججريت

وتعد.كما06بمقداربرزبينعنغرباوتبعد،م016

وخاصةداونزدارلنجمنطقةمحاصيللتوزيعمركزاتوومبا

.الالبانومنتجاتوالصوفالأبقار،اولحمالقمح

فهناكبمالمزدهرةالصناعاتمنكبيرعددتوومباوفي

وتصدر.المنطقةهذهضععيرمنالجيدةالألواعلمعالجةمصنع

فيهايصنعورشةالمدينةوفي.الخارجإلىالمنتجاتهذه

المديخةوفي.الديزلالاتبينهامنالتيالالاتمحتلف



371تويد،نهر

صممهتوومبابريدمكتب

معتانلى.دي.حىإف

مشةجارجتجونوبناه

تقليداويمثل.أم878

للأسلوبكلاسيكيا

المهضة.لعصرالمعماري

ومصانعوالمناشير،،الدقيقمطاحنذلكإلىبالإضافة

ومصائالمتاجر،منوعدد،الأثاثومصانعالملبوسات

والجبن،الزبدالأخرىالمصنوعاتوتشمل.الطوب

الجلود.ودباغةالبقانجوزوتحضير

،والجمالالتنظيمبينتجمعمدينةبأنهاتوومباوتتميز

الحدائقفيهاوتنتشرالفمسيحةالشوارعتخترقهاحيث

باسمتعرفجعلتهاجماليةلمسةإليهاأضافتالتيالجميلة

منالربيعفصلفيويقصدهاكوينزلاند.سيتيجاردن

لمشاهدةكوينزلاندأرجاءمختلفمنالزوارالافسنةكل

فيها.الزهورمهرجان

جبالسلسلةينئمن،البريطانيةويلزجنوبفينهرثوي

تريجارون.شرقعنكم31بمقدارتبعدالتيكامبريا

منطقةعبركمأ50لمسا/فةوغرباجنوباالنهروشعرج

البحرعلىالواقعكارمارثنخليجفيويصبدايفد،

منطقةداخليجرينهرأطولتوينهرويعتبر.الأيرلندي

ويلز.

(.الزهرة)أحزاءالزهرةانظر:التولجللأ.

ر!لخمثنصوفي!جالتوب.دسيج،التوب

بلوبنأليافمنعادةوينسج،صناعيةأليافعلىيحتوي

نسيجه،فيبسيطايكونالتويدأنواعوبعض.أكثرأو

بارزةبخطوطنسئتويلىذاالاخربعضهيكونبينما

بجعلوذلكالتويدلنسجثالثةطريقةتوجدكذلك،مائلة

شكلالتكونبعضاببعضهاتلتقيالمائلةالبارزةالخطوط

الرنكة.تويلالطريقةهذهوتسمى7،الرقممثل

ويجري،يدويأالأصليالتويدأنواعأفضلتصنع

جزيرتيفيرئيسيوبشكليدزهبراوترجزرفينسجها

نباتبألوانالخيوطتصبغ.أسكتلندافيوهارسلويس

نوعمنوتستخلصالأصباغ.الجزرفيالموجودالخلنج

ولنبات.الجزرصخورعلىينموالأشنةيسمىالنباتمن

قط،ولاتفارقهالتويدقماشفيموجودةتظلرائحةالأشنة

أثناءهارستويدمنالمصنوعةالبدلمنالرائحةهذهوتفوح

طولأالممدودةالخيوطتوضعالصبغوبعد.الممطرةالأجواء

يمارسالنسيجعمليةإكمالوبعد،النولعلىالسدادةأو

نقعيجريحيقالانكماشيسمونهاطقوساالنساجون

مائدةحولالنساجونويقف،الصابونماءفيالقماش

كلويقوم.خاصةأغنياتيغنونوهمالقماشويمررون

الملابس.لصنعجاهزاليصبحالقماشوفركبضربنساج

الرياضةملابسصناعةفيمفضلالتويدوقماش

الولاياتفيالتويدأنواعبعضوتصنع.والبدلوالسترات

فينعومةوأكثروزناأخفتكونماعادةولكنها،المتحدة

.وإنجلترااسكتلندافيالمصنوعالتويدمنملمسها

ألحبمقيأ!لندامرتفعاتمنيخعتويدنهرلهر.تو*،

موفاتمركزغربىشمالتقريباكمأ.مسافةعلى

الشمالاتجاهفيالنهريتدفق.كمأ54نحووطولهالسياحي

إلىيتجهثملمانرليثن،ماراشحرقايتجهثمبيبلز،إلىالشرقي

بينالحدودالنهرويمثلبكلسو،مارأينحدرثمجالاشيلز

مسافةمنوذلكتقريباكم27بطولوأسكتلنداإنجلترا

تويد.-أبون-بيرويكمنبالقربستريمكولدقبلقصيرة

.المتحدةالمملكةانظر:.الشمالبحرفىيصبثمومن
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أضفةاعلىالواقعة-الحدوديةبيرويكبلدةكانت

جزءاأصبحتولكنهاكبيرخلافمثار-للنهرالشمالية

صالحاالنهرهذاويعد.م1885عامفيإنجلترامن

ويتم.مصبهمنبالقربقليلةكيلومتراتمسافةللملاحة

النهر.طولعلىوالتروتةالسالمونأسماكصيد

ضفتىعلىملروزمثلالصغيرةالمدنبعضوتوجد

المدنتلكثميدتعشرالتاسعالقرنوخلالالنهر.

صناعةمجالفىاللازمةالمائيةالطاقةلتوفيرالطواحين

الجالبالتويدقماش!يكونولربما.والجواربالأقمشة

اكتسبقدوالتنوراتللستراتيستخدمالذيللدفء

النهر.هذااسممناسمه

ودور،درايبرخديرذلكفىبما-الرهباندوروتشير

والرخاءالثراءإلى-وكلسوملروزفيالأخرىالرهبان

يرويهاالتيالحدوديةالأراضىتلكبهماتتمتعاللذين

فىبسببهادارالذيالكبيرالصراععنتحكىكماالنهر،

دارملروزمنبالقربوتوجد.تاريخهامنالمضطربةالفترة

واشترالسيرسكتلنديالأللروائىكانتالتيأبوتسفورد

.سكوت

ووتر،إتريك:تويدلنهرالرئيسيةالروافدتضم

ووتر.أداروايت،تفيوتنهرووتر،ليدرغالاووتر،

فيبوردرزإقليمفيمحليحكمذاتمقاطعةثولدوو

وتشغل.نسمةا4315سكانهاعدد،المتحدةالمملكة

الأسكتلنديةبيبلزشايرلمقاطعةسابقاكانتالتىالمساحة

تويديلاسمكانوقد.أم759سنةوجودهاانتهىالتي

هذهفىتويدنهرينبعحيث،للمنطقةالأصلىالاسمهو

خشن(صوفى)نسيجالتويدصناعةوتعد.التلاليةالمنطقة

المحلية،الصناعاتأهممنبالصنارةالمحبوكةوالملابس

نأكما.المحليةالمزارعفيالمنئالرئيسىهووالصوف

وتجدر،المهمةالصناعاتمنتعدانوالحراجةالسياحة

.للمؤتمراترئيسيامركزاأصبحتبيبلزأنإلىالإشارة

إقليم.بوردرز،:أيضانظرأ

تايمز.أبونريتشموندانظر:.لويكئهام

أنواعدصناعةيستخدمنسيجالتويلمئسوج.الئووو،

الخيوطتلتقىطويلا.تعيشالتيالمتينةالأقمشةمنعديدة

-السداةباسمالمعروفةوهي-التويلمنسوجفىالطويلة

تتكونبحيثالتحمةتسمىالتىالعرضيةالخيوطمع

تتشابكالموا!إلتىفيس!إلقماشعلىمائلةخطوط

وأاليسارإلىتميلقدالمائلةالخطوطوهذه.الخيوطعندها

وتكشفكثيرا.أوقليلابارزةجعلهايمكنكما،اليمين

السداةمنمتساويةأعدادعنالتويلأقمشةمنالعديد

أحدمنأكثرعددعلىيحتويقدبعضهاأنإلاوالتحمة،

بأنماطالتويلقماشنسيجعملالممكنومن.الخيوطنوعي

خيوطأومجدولةأومتقطعةأشكالعلىللحصولعديدة

الصرجفمنها،التويلمنكثيرةأق!شةوتصنع.متعاكسة

والتشفيوت.والدنيموالجبردين

لنهراليمنىالضفةعلىيقفشهيرملكىقصرلىفىي

وعائلتهعشرالسادسلويسأضواراأجبر.باريسفيالسين

وذلك،فرسايقصرمنبدلآالقصرذلكفيالسكنعلى

الحرسالثوارهؤلاءقتلوقد.الفرنسيةالثورةأثناء

قصرفىالمالكةالعائلةعنالدفاعحاولالذيالسويسري

يعقدالثورةمؤتمروكان.ام297عاموذلكتويلري

وأصبحنابليونفيهعاش!كما،الزمنمنلفترةفيهجلساته

.العرشاستعادةبعدالملكيةللإقامةمقرا

عامفىالقصربناءفىميدتشىديكاترينبدأت

ويشكلعشر.السابعالقرنحتىيكتملولمام564

العاليةالسقوفذاتالمبانيمنوضيقاطويلاحزاماالقصر

بمتحفأطرافهاأحدفىالمبانىهذهوتتصل.الناتئةوالنوافذ

علىهكتارا03الشهيرةتويلريحدائقتغطياللوفر.

القصر.منالغربىالجانب

أغلبية-الثوريةاللجنة-باريسكومونةأنصارحطم

.مشهورةلاتزالحدائقهولكنام871عامالقصر

مؤلفىأكبرأحدم(.0191-1)835ماركتوي!،

فيالظرفاءأعظمالكثيرونويعتبره.الأمريكيينالقصص

لصمويلالمستعارالاسمهوتوينمارك.الأمريكيالأدب

كليمنز.لانجهورن

وأدبحكاياتالألوانالمتعددةمؤلفاتهوتضم

وقد.ومقالاتوصفيةوصوراقصيرةوقصصارحلات

المسيسيبي،نهرحولمؤلفاتهالقراءجمهوربينشاعت

مغامرات؟المسيسيبىفيالحياةسوير،توممغامرات:مثل

فن.هكلبري

قريةفيصباهسنواتتوينقضى.المبكرةحياته

تجربةعرفوهناك.المسيسيبينهرضفافعلىهانيبال

علىترسووهيالالوانالختلفةالبخاريةبالزوارقالولع

الفكاهيينالممثلينظهورهاعلىحاملةالبلدةرصيف

وغيرهمالرقيقوتجاروالمحتالينوالمقامرينوالمغنينالظرفاء

المسافرين.أخلاطمن

فيوهوللطاعةورشةفيبالعملتوينماركالتحق

المنتظم.التعليممنضئيلاقسطانالأنبعدعشرةالثانية

ورشعدةفيليعملهانيبالقريةغادر،أم853عاموفي
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فىزورقربانأصبحأنإلىالمطافبهانتهىثم،للطباعة

تلك"فيقائلاالفترةهذهعنتحدثوقد.المسيسيبينهر

علىبنفسيتعرفتالصارمةالوجيزةالتعليميةالتجربة

نأيمكنالتيالأنماطلكل،البشريةللطبيعةالختلفةالأنماط

".التاريخأوالسيرأوالقصصفينجدها

-1861)الأمريكيةالأهليةالحربوضعتوقد

الكتابةإلىاتجهحيثربائالعملهخاتمةأم(865

المستعاراسمهاستخدم.الغربيةالولاياتفيبالصحافة

عالممنمقتبسوالاسممرةلأولأم863عامتوينمارك

م(..73بعمق)أيقامتانمعناهالنهريةالزوارق

إلىتوينسافر،أم867عامفي.والشهرةالنجاح

كتابعنالرحلةهذهوأثمرت،وفلسطينأوروبا

المؤلففيهسخرالذيام()986الخارجفيالساذجون

عامزواجهوبعد.ومضيفيهمالأمريكيينالسائحينمن

)ولايةهارتفوردفيزوجتهمعاستقر،ام087

الاممتقرار،منعاماعشرينخلالوفي(.كونكتيكت

مغامراتبينهامنالتيأعمالهأفضلمعظمتوينكتب

فنهكلبريمغامراتورائعتهام()876سويرتوم

هكالصبيهماشريدينمغامراتتصفالتيأم()884

يانكيالساخركتابهأما.جيمالاسودوالعبدفن

.ام986عامطبعفقدارثر،الملكبلاطفيكونكتيكت

توينماركأنشأام،088عامفي.الاخيرةسنواته

وتم،نقودهيخسرأخذماسرعانأنهإلاللطباعةداراوأدار

فياستمر،حالأيعلىلكنهأم498عامإفلاسهإشهار

العالممنمختلفةبقاعفيمحاضراتوألقى،التأليف

بطلاالمتحدةالولاياتإلىوعادخسائرهتعويضبغرض

ابنتهماتتإذبعنفتضربهأخذتالمآسىولكنقوميا.

توينفقد،أم409عاموفي.أم698عامسوزيالكبرى

الصغرىابنتهماتتسنواتخمسوبعدأوليفيا،زوجته

أكثرأصبحتأعمالهأنإلا،الكتابةفيتوينواستمر.جين

يتعلقفيماالشكمنقليلغيرعلىانطوتكماكابة،

تاركاالقلببمرضتوينمات.الإنسانومصيربالدين

تنشر.لمالتيالخطوطاتمنالعديدخلفه

ماركحياةأنالبعضيرى.الأخيرةالأعوامفيمكانته

يرونهالناسمعظملكن،مأساويةبلقاتمةنظرهووجهةتوين

باعتبارهمعروفوهو.جذابةفكاهيةشخصيةمجردالان

الواقعيالنثريأسلوبهأنالوأقعولكنمرحا،فكاهئاكاتبا

الروائيولعل.المؤلفينمنالكثيرينفيالواضحأثرهلهكان

كل"أن:أعلنعندماوأجادأوجزقدهمنجوايإرنست

فن".هكلبريروايةمنينحدرالحديثالأمريكيالأدب

للآخر.عمأحدهمالرجلينالعائليالاسملىدلبي

وعلمالاجتماععلمحقليفيبجهودهأسهموكلاهما

التاريخ.

اهتمامهكانأم(.883-أ)852توينيآرنولد

وكانالفقر.جرأءمنتنشأالتيالمشكلاتعلىمنصبا

حيفيقديمةبنايةفيعاشمتحمسا،اجتماعيامصلحا

الفقراء،أوضاعتحسينعلىوعمل،بلندنالفقيرهوايتشابل

العمل.بحريةونادىبالفقراء،الخاصةالقوانينتغييروحاول

مماوالطلبالعرضبينالتوازنمننوعبإقامةنادىكما

نأالكنيسةعلىأنواعتقد.الزائدةالأشياءتلفدونيحول

الصادقةالنصرانيةوأن،الاجتماعيالنمومساندةعلىتعمل

ألمجتمع.مساعدةفي(السلام)عليهعيسىالنبيأثراقتفاءهي

أم(.)884الصناعيةالثورةبكتابهواشتهر

جامعةفيتعليمهوتلقى،لندنفىتوينبيولد

لتحسينالشاقعملهبسببصحتهاعتلتوقدأكسفورد

مسكنإنشاءتمقصير،بوقتموتهوبعدالفقراء.أحوال

هوايتشابل.حيفيالفقراءلإيواءاسمةيحمل

مؤرخام(.-1759)988.توينبيجوزيفآرنولد

التاريخدراسةالحضاراتعنالموجزكتابهطبعمشهور

وقد.أم619-أ349مابينمجلدا21فىيقعالذي

وتقصى،حضارة62إلىالعالميالتاريختوينبيقسم

الحضارةبقاءأنوأعلنوسقوطهاوانحدارهانشوءها

النصرانية.الروحبعثإعادةعلىمتوقفالغربية

لدىواسعاقبولآوالصريحالمبتكرمنهجهلقيوقد

الغربيةالحضارةإلىالنظرعلىيقوممنهجوهو،الغربيين



جبران،لتوينيا374

وقد.قديممؤرغنظروجهةمنخارجهامنالمعاصرة

بأعدادنسحهمابيعتمجلدينفيالضخمعملهاختصر

عدداكتاباتهوتشمل.المتحدةوالولاياتأوروبافيهائلة

والاجتماعيةأضاريخيةأالمشاكلىتتناولالتىاتصنفاتمن

محاكمةوكتابهأم(بم19)5والحربالقوميةكتابهمثل

.والغربالعالموكتابهأم(بم)489الحفمارة

لجامعةباليولكليةشىودرسر.لندنفىتوينبيولد

اليولاد.فيبأثيماأجريطانيةاالاثارمدرسةوفيأكسفورد،

سمةأضدنجامعةفيالعالميللتاريخأممتاذاوأصبح

.الحضارة:أيضاانظر2

0981هـ،أ031763)8نجبرا،التويني

فيولد.لبنانيوممياسيودبلوماسيصحفيأم(.479

إلىسافر.صحفلايعام(109)صباهفيوبدأ،بيروت

ث!ا،الأحرفصفشىالمطابعفيليعملأم(9)70فرنسا

نهضةوباريسفيشحررام(،)129الكتالةإلىانتقل

ب!تسةعشرةاتنتيخلاأ!وعم!!مصرإلىانتقل.العرب

أحص!صومراسلاالدلتاشيمحرراوالمنصورةالإسكندرية

إلىعادام623عاموفى.والأهراموالمقطمالبصير

أسمم!تماميرفا.ر،الجديدةوالمرأةالحريةفيوحررليروت

كسيب.وحلي!!صباغةسعيدمعالأحرارجريدة

وعامأم(،0391329)بلبنانللمعارفوزيراعين

للانتدابالمعارضةالنهارجريدتهأسه!أم،339

نائباانتخابهبرغمعليهايشر!وبقي،الفرنسي

عامتعيينهبعدإلاتحريرهارئاسةعنيتخلولرأم(.)379

وتشيليوأروجوايالأرحنتينفىللبنان!عفيراأم469

توفي.حيث

سياسيصحفي(.-أم)269غسانتويدي،

ولد.العربيوالعالمأجنانفيالصحفيينألمعمنيعدلبناني

الأمريكيةوالجامعةعينطورةمعهدفيودرسبيروتفي

أمريكا.فيهارفاردوجامعة

أليهجريدةالنهارفيالصحفيمشوارهتوينيبدأ

الحقلدخل.أم479عاموالدهوفاةبعدوتسلمها

مأ519منأغترةافينائبافانتخبأم949عامالسياسي

عامالخيابيالمجلسلرئيسنائباأيضاواختير،أم539إلى

الصكسحافةنقابةلمجلسعضواكانكما.أم569و3ء91

.أم619عامنقيبهاونائبام519عام

خلالمنالصحافةفيكبيراتطويراتوينيأحدث

بعدهباتصحفياونهجاوشكلاأسلوباالئهارجريدة

السياسةإلىعاد.والإخراجوالصياغةالطريقةفىمدرسة

الأمفيللبنانسفيراثمأم079عاموزيراجديدمن

.أم769عامألمتحدةا

والسياسةالصحافةفيومحاضراتكثيرةكتاباتله

حتحبا.أكثرهاظهر

ثالثالكيميائيدلمركباختصار.تي.إن.التي

لمجكونالانفجار.شسديدةصلبةمادةوهيالتولوين،نترات

والكربون،والهيدروجينأضيتروجين،امنتي.إن.التي

هي.تى.إن.التيلمادةأحجميائياواضمز.الا!صسج!توا

3+ح.ح6؟ي!لا(3)20

الكيمياكأالتولوينمربمطبمعالجةالمتفجرصناعة

بلوراتهيئةعلىالمتفجرويتش!صل.النتريكبحمض

الممكنومن.بنيلونإلىتتحولأنيم!شباهتةصفراء

كذلكويمكن،وأمانبمسلامتي.إن.التيبلوراتتداول

مادةتستخدم.الاشتعالدونهادئةحرارةعلىصهرها

مثل،أخرىبمتفجراتبمزجهاأوبمفردهاتي.إن.التي

ال!مونيوم.ونترات*!"،*+!ع

وأللقذائفمتفجرةكشحنةأساسيةبصورةوتستحدم

.أغنال!!ا

اللتفجر.أيضا:انف!!

الجزيرةفيبحيرةأكبرأناوتىيحيرة.أئاو،تي

أكثروطولها2،كم234مساحتها.لنيوزيلنداالجنوبية

ليوريلحدا.فيأيلالدساوثفيحيرةأكبرأناوتيبحيرة
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إلىتصلطويلةقنواتثلاثبهايوجد.كم64من

منأكثرالبحيرةحولالقممارتفاعغربا.الجبال

مدينةأناوتيالبحر.سطحمستوىفوقام08)0

مصيفاوتعتبر،البحيرةمنالجنوبيالطرففيتقعصغيرة

والمثيرةالمسليةال!موربينومن.العطلاتاياملقضاءلغمعبيا

تعدكماأناو.تيبحيرةفيالزوارقرحلاتللسياح

ثلاثةمسيرةعلىميلفورد،لسباقالبدايةمحطةالبحيرة

ساوند.ميلفوردإلىأيام

.الدرن:نظرا.بى.لتيا

الخليج.تياران!:.الشمالىالاستوائيالتيار

الأطدسيالمحيط)حريطة(،المحيطانظر:.اليراريلتلار

المحرية(.)التيارات

الأطلسىالمحيط)خريطة(بمالمحيطأنظر:بدجويلا.ثلار

(.البحريةأضيارات)ا

سطحي،أنهإلا،واسعبارد،بحريتياريلروثلار

صوبالتيارهذاوينساب.الهادئالمحيطفيموجود

لأمريكاالغربيالساحلطولعلىبطيئةحركةفيالشمال

طولعلىالموجودالجزءفىمياههحرارةودرجة.الجنوبية

الحرارةدرجةمندرجاتبثمانيبرودةأقلبيرو،ساحل

نفسه.العرضخطفيالهادئلس!إلمحيطالمعتادة

ترجعالتيارهذامياهبرودةبأنالعلماءمعظمويعتقد

السطحيةالمياهعلىتهبالتيالرياحإلىرئيسيةبصورة

المياهيجعلبالتاليوهذا،الساحلعنبعيدافتجرفهاالدافئة

هذاعلىويطلق.السط!حإلىتصعدبرودةالأكثرالسفلى

همبولت.تياراسمأيضاالتيار

.فونالبارون،همبولتأيضا:انظر

الزحفعلم،الصخور،تشكلان!:.الحملتيار

تتكون)كيصالسحب(،القاراتزحزحة)أسبابالقاري

(.السحب

هذاويمثل.الأطلسيالمحيطمصدرهتيارالخليجثيار

التياراتشبكةمنالغربيالشماليالطرفالسريعالتيار

المحيطفيالساعةعقاربدورانباتجاهتدورالتيالكبرى

البحريوالنقلالمناخعلىمهمأثرالخليجولتيار.الأطلسي

المحيط.فىالتيوالنفاياتالغذائيةالعناصروتوزيع

بنجامينالسياسيالأمريكيالعالمالالمممهذاأطلق

لكن،المكعسيكخليجفييبدأالتيارأنمعتقدافرانكلين

ثم،الكاريبيالبحرغربىالواقعفىيتكونالخليجتيار

خليحخلالمنويرالغربيالكاريبيالبحرفييبعالخليجتيار

طولعلىالشرقيالشمالنحويتدفقتمفلوريدا.ومضايقالمكسيك

الخلئإلىتياريتفرع،بانكسجراندوعند.الشماليةأمريكاصاحل

.متعددةتيارات

شمالأويتجهفلوريدا،ومضايقالمكسيكخليجعبريتدفق

كيبإلىالمتحدةللولاياتالشرقىالساحلبمحاذاة

الشمالإلىيتجهحيثكاروليناشمالفيهتراس

مشكلاالدورانبعدفيماالتيار،منجزءويعاود.الشرقى

شبكةفيالأخرىالرئيسيةالتياراتوتشمل.معاكساتيارا

المحيطوتيارالشمالىالاستوائيالتيارالأطلسيشسمال

.الكناريوتيار،الشماليالأطلسى

الشحناتأوسريانحركةالكهريائيالثيار

فشحنة.سالبةأوموجبةتكونقدالتيالكهربائية

شمحنةهىذرةكلنواةمنجزءاتكونالتيالبروتونات

سالبة.،بالنواةتحيطالتيالإلكتروناتشحنةبينما،موجبة

وأموجبةشحناتمنالكهربائىالتيارشكونأنويمكن

معا.النوعين!نأولمسالبة

فرانكلينبنجامينالأمريكيوالسياسيالعالموضع

علماءولكن.السالبإلىالموجبمنالكوباءسريانمبدأ

الاتجاهفىتنسابالكهرباءأنبعدفيماأثبتواآخرين

الموجب.إلىالسالبمنالمعاكس

التيالطريقةوصففيأيضمافرانكلينفكرةوفشلت

منذرةكلتحتويإذ،الفلزاتخلالالكهرباءبهاتسري

مرتبطغيرالأقلعلىواحدإلكترونعلىفلزيسلك

.الإلكتروناتمنغيرهكارتباطبالنواةوثيقاارتباطا

بالنوياتالارتباطضعيفةالإلكتروناتهذهوتستطيع

ذاتهاالنواةتستطجعلابينماالفلز،خلالبحريةالتجول

سلكفىالمارالتيارفإنوهكذا.السلكخلالالتحرك

.حرةإلكتروناتمنيتألففلزي

باردث!حىتيارص!ث!صلمء7جر.! خ!،

النث!قآدكاحيصمحربر!ا"كول!و!!ع!عمصأ ا%رئمأ!لح!

كور*لمج!ء

أاسمدي!هكث!ها6صبم"--هـص!ىصسه!حمش.ص!حكا

حس!ازوح!-!ايسي!مبعيهـم!!فر-نملقحاا
و9!!صبمحاسو؟!

نممادثلالحرالجنوأ!ه!-مم!في!ا
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ماأسهلالكهربائىالتياريسري.والعوازلالموصلات

عددويحدد.الموصلاتتسمىموادفىيمكن

توصيلعلىقدرتهامدىمامادةفيالحرةالإلكترونات

،والنحاس،كالألومنيوم،الفلزاتفبعضالكهرباء.

ايلأقلعلىلهادلأنجيدةموصلات،والذهب،والفضة

الفلزاتبعضأماذراتها.منذرةبكلحراواحداإلكترونا

توصيلعلىقدرةأقلفهىوالقصدير،كالرصاصالأخرى

لكلواحدمنأقلبهاالحرةالإكتروناتعددلأنالكهرباء

منأكثرالكهرباءمرورالرديئةالموصلاتوتقاوم.ذرة

استهلاكفىالمقاومةهذهوتتسبب،الجيدةالموصلات

المهندسونويستخدم.حرارةهيئةعلىالكهربائيةالطاقة

.الأومان!ر:.المقاومةلقياسالأوموحدة

مثل،حرةإلكتروناتعلىتحتويلاالتيوالمواد

هذهوتسمى.عادةالكهرباءتوصللا،والمطاطالزجاج

لاوالجرمانيومكالسليكونالموادوبعض،العوازلالمواد

شبهانظر:.موصلةلثبهتسمىبلموصلةأوعازلةتعتبر

الموصل.

منمانوعتغييرمنفلابدكهربائىتيارينتجوأسكى

فالبطهارية.كهربائيةدافعةقوةإلىاللاكهربائيةالطاقةأنواع

إلىأعيميائيةاالطاقةبتغييركهربائيةدافعةقوةتنتجمثلا

جهدفرقللبطاريةيصبحوبذلك.كهربائيةضعيةرطاقة

فىالإلكتروناتسريانيسببأطرافهابينالطاقةفي

وعندما.بالفولتالكهربائيةالدافعةالقوةوتقاس.الموص!!

موصلإلىواحدفواتمقدارهاكهربائيةدافعةقوةتوصل

مقدارهالإلكتروناتمنعددينسابواحدأوممقاومته

فيإل!صترون52.6.،...،...،...و...ر...

المارةالكهرباءكميةوتسمى.واحدةثانيةخلالالموصل

الأمبير.بمالفولتانظر:الأمبير.الثانيةهذهفي

التيارينقسم.المتناوبوالتيارالمستمرالتيار

متناوباأومستمرايكونأنإمافهو،نوعينإلىالكهربائى

نفسفىالمستمرالتياريسري.مصدرهحعسبوذلك

التيارومواصداتالبطارياتوينئمندائما،الاتجاه

بصورةسريانهاتجاهبعكسالمتناوبالتيارويقومالمستمر.

فىويستخدمالمتناوبالتيارمولداتمنوينتجع،نظامية

.المنازلمعظم

فىتغييرينالمتناوبالتيارفيهايكملمرةكلوفى

الدوراتعددويسمى.دورةأتمقديكونفإنهسريانهاتجاه

بوحداتالترددويقاس.المتناوبالتياربترددثانيةكلفى

ترددعخدالأقطار،منكثيرفيالطاقةوتولدهرتز.تسمى

هرتز.06ترددعندالاخرالبعضوفيهرتز05

،للسياراتالكهربائيالنظاميديروهوالمستمر.التيار

وتستخدم.الصناعةفيالمحركاتأنواعوبعضوالقاطرات

التيارأخرىإلكترونيةوأجهزةوالتلفازالمذياعأجهزة

لتشغيلالمستمرالتيارإلىأيضاتحتاجولكنها،المتناوب

إلىالمترددالتيارتغييروتستإإلمقومات.الداخليةدوائرها

بسهولة.مستمرتيار

بعدةالمستمرالتيارعلىشفوقوهو.ا!لتاوبالتيار

وتفقد.القوىمحطاتمننقلهوكفاءةسهولةمنهامزايا

عندتنقلعندماالكهربائيةالطاقةمنممكخةكميةأقل

تشكلالمرتفعةالجهدفروقولكن.مرتفعةجهدفروق

تسمىأجهزةوتستطيع.المنازلفىأستخدامهاعندخطرا

بسهولة،المتناوبالجهدفرقزيادةأوتقليلالمحولات

السهولةبنفسالمستمرالجهدفرثتغييريمكنلابينما

.والكفاءة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التيارمحولالكهربائيةالقدرةالمطارية

الكهرلائىالمولدالكهرلاءاممهرلائيةاالدائرة

لمحولاالكصبائىرلالعا

القطبىالمحيطمنينطدقباردبحريتيارليرادورفيار

بالقربتقعنقطةوإلىكندافيلبرادورسواحلطولعلى

)تيارالخليجبتيارتلتقىحيثفاوندلاند،نيوجزيرةمن

حتىالجنوبنحوالموجةهذهتأثيرويمتد(.أساسيمحيطى

موانئوتتجمد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىإنجلاندنيو

التيارهذابسببالسنةفىأشهرستةمنيقربمالبرادور

خطعلىتقعالتيالبريطانيةالجزرموانئأنإلاالبارد،

أيامطوالللملاحةمفتوحةتبقى،نفسهلبرادورعرض

وعندما.الخليجتيارمياهدفءبسببتتجمدولاالسنة

الدافئبالهواءلبرادورتيارفوقالمارالباردالهواءيلتقي

!رص!يحكس

لمحا،في!بم!حمكل!ح!لم

!بماا!3!كح!!س---بر

برادور

نخك!ط

المتحدةالولايات

نيووجزيرةللبرادور،الشرقىالساحلطولعلىيسمال!لبرادورتيار

الباردةالتياراتجراءمنديفزمضيقعندويتكودفاوندلاند.

المتحمعة.
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عنبعيداكثيفضبابيتكونالخليجتيارفوقالرطب

الساحل.

المحيط.،الضبابأيضا:انظر

المستر)التيارالكهربائيالتيارانظر:.المتئاوبالثيار

المحرك(بمالمتحركةاكهرباء)الكهرباءالمتساوب(بموالتيار

المولدالتيار،محصل(؟المتناوبالتيار)هـحركاتالكهربائى

ئي.لكهرباا

استرلتيار)الكهربائيالتيارا:نظرا.لمستمرالثدارا

لمحركا،(المتحركةلكهرباء)الكهرباءا،(المتناوبوالتيار

ا!لولدالتيار؟محولالمستمر(،التيار)محركاتالكهرلائي

لكهربائي.ا

السريعةالهوائيةالتياراتمننطاقالنفاثالثيار

التياراتتتحرك.عاليةارتفاعاتعلىتحدثالتىالحركة

الشماليالكرةنصفيحولموجاتشكلفيالنفاثة

رأسياوتتحركباستمرار،مواقعهاتبدلوحيث،والجنوبي

وأفقيا.

إلىرياحلأقوىالنفاثالتيارمركزعرضمقياسيصل

الطوليختلفبينماتقريبا،كم51.وسمكهكم،001

كم.008/4حواليإليمتوسطهيصلحيثكثيرا،

الساعة،فيكما..منأكبربسرعةالرياحوتتحرك

الساعة.فىكم003عنتزيدأنويمكن

)طبقةالأعلىالتروبوسفيرفىنفاثةتياراتثلاثةهنالك

الارتفاعاتفيوتوجد(الأرضمنالقريبةالجويالغلاف

القطيالنفاثا-:هيالتياراتوتلك.كمأ5إلىا.من

الاستوائي.النفاث3-المداريشمبهالنفاث2-

ويتغير،الشرقإلىالغربمنالقطبىالنفاثيححرك

يظهرلابحيث،الشماليالكرةنصففىكثيراموقعه

03عرضخطيبينعمومايقعولكنهالخريطةعلى

شبهالنفاثيتحرك.العرضخطانظر:شمالأ.56و.

القطي-النفاثينكلاويضعف.الشرقاتجاهفيالمداري

إلىبعيداويتحركان،الصيففصلأثناء-المداريوشمبه

إلىالشرقمنفيتحرك،الاستوائيالنفاثأما.الشمال

حوليدورلافإنه،المداريوشمبهللقطيوخلافا.الغرب

وإفريقيا،اسياشسرقىجنوبفيفقطيوجدبل،الأرض

فقط.الصيففصلوفى

منأعلىارتفاعاتعلىأخرىنفاثةتياراتوتوجد

يوجدذلكعلىكمثالالتروبوسفير.فيتوجدالتي

فيأيالعليا،الجويةالطبقةفىالليليالقطبيالنفاث

التروبوسفير.فوقتوجدالتيالعلياالجويالغلافطبقة

فصلأثناءفقطويحدث،الشرقاتجاهفييتحركوهو

الشتاء.

جاءتأنإلىبكثرةمعروفةالنفاثةالتياراتتكنلم

صادفهاعندماام(459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

.والألمانالأمريكيونالطارون

ح!صهـح!-تراليههتشحسحمصصصأس!-لرر،6-

ر!ك!ء،كاءا!!!.لمحىى--حر*--رأ".+-ع!ههأى برىلمحرلميا؟حح!إل!هـحبن المدايح!--!صرتجه!لالمممتبلمغ8!ل!الا!

-ير!4

!و/7اس!اءلم!ا.!اللعاتالتيا.ايقطلى

*رز!\\ا**!1!االر؟!ا!حح!لمأ-!ك!---لملا!اأا!دحوصدنمىء\الأ1!!**!\-عيرض!؟!ممر/!بر/ل!لإىلم-3

لمالم*ح!ءحو+اورو!أاويقيا4(لمأا!!+!صإ-سسلم/اسأ

"*اءأة-.ء---ا------أل!إنتا"11أك!حح
آأال!اى.أ،حم!صهط--لم!المحط

إلمحبط3الأ،،ع)إلمصبلهحيمئمأأالمحلط"1ء3حثص!الخلو3

حلو*ا؟صسس/برلحمزقيا/

الشماللةىىصصالمحدص/ح!-رر-3لأ!1

صصكا!صصاي!سماطل!سىالنفاثةالتمارات*امريكا"-أ------!سكاكا

حح!ا!طحصي!ح!!ممرسعضلإف!ك!بئ!ححرشتا-!ح!/ه!!*!زرح!!--ص----س-ص-ء-صص-7

الموضحةالنعاثةالتياراتتحدت.والجنوبيالشماليالكرةنصفيمنكلحولعاليةارتفاعاتعلىتتحركسريعةهوائيةتياراتالنفاثةالتيارات

إلىأقربهاماعداالشرقإلىالعربمنالهوائيةالتياراتهذهتتحرك.الأرضمنالقريمةالجويالغلا!طبقةوهيالتروبوسفيرفيالخريطةهذهفى

.الغربتحاهالتيارهذايتحركحيثالاستواء،حط
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سرعةعلىلشدةتؤثرأنالقويةالرياحهذهوتستطع

قوةتتسببأنويمكنمنها.بالقربأوفيهاالمحلقةالطائرة

فيللطائرةاضوابحدوثفيالنفاثةالتياراتفيالرياح

طقسعلىأيضاأسفاثةااضياراتاتؤثرلها.المجاورةالمنطقة

الأعاصير.وحتىالعواصفتصاحبهاماوغالبا،الأرض

بيرو.تيارانظر:.همبولتتيار

الضائأ؟)الحيلالأدب،الأمريكيانظر:.ا!صكيرظ

جويس،بم(الحديثالأيراصدي)الأدبالادب،الأيرلندي

فرجينيا.،وولفاش:اية(،فيحديدة)تياراتالرواية،جيمس

.الهادئلالمحيطأطوناقاتمدافئتياراليايانتيار

التياروتعيكوروشيو،-أحيانا-اليابانيونويعسميه

معف!أفيالمناخعلىدافئتأثيراليابانولتيارالأسود.

حيثأغلإتابحرص!أجاباناتياريبدأبها.يمرالتيالمناطق

أحساح!!باويمر،الشماشالاستوائىالتيارعنينفص!!

تجاهالشرقيةأجةالشماالساحيةإلىثمومنلتايوانالشرقي

الشرقإلى-اليابانمنبالقرب-التيارهذاويتجه.اليابان

الهادئالمحيطتيارمع،يندمج.اليالانتيارامتدادليصبح

.الهادئالمحيطشرقأقصىفيالشمالي

عناليابانتيارطولعلىالسطحيةالحرارةتنخفض

المحيطفيتياروهو،الخليجتيارطولعلىمثيلتها

علىدفئاأقلتأثيراليابانفلتيار،السببولهذا.الأطلسي

مقارنةالشماليةلأمريكاالغربيةالشماليةالمناطقمناخ

أوروبا.شماليمناخالخلئكللىتياربتأثيرات

(.الحرارة)درجةالمحيط:انف!إ.المحيطثيارات

تمتدآسيا،أواسطفيتقعجبالمجموعةشانتيان

انظر:البامير.شرقىشمالك!ا،004.2منلأكتر

شانتياناسمويعنيشان،تينأيضاوتكتبالبامير.

مجموعةأعلىهيالمجموعةوهذه.السماويةالجبال

قمة،أعلىارتفاعويبلغ.التيبتشمالىفيتوجدجبال

وتجريالبحر.سطحفوقم94307بوبيدا،قمةوهي

كيرجستانإلى،شانتيانمنشمالآ،الأنهار

المجموعة،هذهوتضم.أ!هميناإلىوجنوبا،وكازاخستان

ممراتالطرقوتتبع.العالمفىالجليديةالأنهارأكبربعفر

.شمانتيانعبر

الصين.شمالينييقع،تجاريومركزمديسةتيالجين

عدديبلغشين.تيانأونتتسينأيضااسمهاوي!ضب

فتحأم086عاموفي،نسمة003.5ر...س!!انها

منحتوقد.الخارجيةللتجارةوميناءهاالمدينةالصينيون

أعيدتولكنها(،الأرضمن)قطعاامتيازاتدولتسع

للصين.جميعاالان

م!"!-

المئحدة()الولاياتهاواي"

الخمماحد--!سنوحؤاالمنيإر

المضادالايستوإئيمالتيار

الجدتلايممتورائصالظهـ!--

نابوان؟7ر*

!ح-

!!لالل!ي!ءروا

الفلللز!!-!--ص؟ص-

كم--!ص---س

دلك!دوتححه،اليابانساحلإلىالفلبيرسحرمرشحالأ!اليابانتار

ا!ادئ.االمحيطفيالشماليالهادئالمحيط

قيارمعاليالانتيارا!تدادويمدمج.اليابانتيارامتدادم!صناالشرقإلى
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بكين،شرقيجنوباكم37بعدعلىتيانجينتقع

أباطرةكانوقد.المتعرجهاينهرمصبمنبالقرب

بكين،فيبالسكنالأجانبللتجاريسمحونلاالصين

بيعفىيرغبونالذينالتجارأستقرولذلك.الغنيةالعاصمة

مهمامركزاتيانجينأصبحتولذلك.تيانجينفىبضائعهم

منبكلتيانجينالحديديةالسككوتربط.الخارجيةللتجارة

تيانجينتقعمنشوريا.ومدن،وشنغهاي،جينغونان،بكين

يؤديمائيطريقوهوالكبير،للقنالالشماليالطرفعند

الصين.جنوبإلى

للتجارةومركرا،ببكينالرئيسيالميناءتيانجينتعتبر

ومنذ.الصينشرقىلشمالوالداخليةالخارجية

إنتاجتوسع،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

اليدوية،والصناعاتالمنسوجاتمن،تيانجينفيالسلع

والمنتجاتالاستهلاكيةالسلعمنواسعةمجموعةإلى

للمنتجاتمهمامركزاتيانجينأصبحتفمثلا.الصناعية

البحريةالنفطحقولاكتشافمنذ،البتروكيميائية

منذبالمدينةالجديدةالمنشاتأقيمتوقد.القريبة

منأكثرتيانجينفيوتوجد.العشرينالقرنسبعينيات

تقنية.وكليةجامعةوعشرينخمس

عاموالصيناليابانبننشبتالتيالحربأصابت

علىبعدهاأليابانيونوسيطرشديد.بدمارتيانجينأم379

وفى.ام459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءحتىالمدينة

ألمحيطةوالمنطقةوبكينتيانجينزلزالضربام769عام

042و...منيقربماالكارثةهذهفيماتوقدبهما.

فادحة.الماديةالخسائركانتكما.شخص

أحياناوتعرفآسيا،وسطجنوبتقعهضبةالتييت

تكتسحهاوهضبةجبالمنوتتكون،العالمبسقف

جبلويرتفع،العالمفىمنطقةأعلىالتيبتتعد.الرياح

الغربيالجدارفي-العالمفيجبلأعلى-إيفرست

التيبتغربيفيمدينةوهيإرهكاأنويعتقد.للتيبت

م57.4.إلىارتفاعهايصلحيث،العالمفيمدينةأعلى

التيبتفيالواديقيعانوتعدس!إلبحر.مستوىفوق

التيبتوعاصمة.العالمأنحاءمعظمفيجبلأيمنأعلى

لاسا.!ط

منذالصينمنلايتجزأجزءاالتيبتكانت

وأمستقلةظلتولكنها،العشرينالقرنمنالخمسينيات

نشاطهامنالرغموعلى.سنواتلعدةمستقلةشبه

عزلتهاالجبالسلسلةأنإلا،مناطقمكلدةالتجاري

التيبتسكانيعرف.العالمأجزاءباقيعنعامةبصورة

حيث،والرهبنةالتنسكيسودهاكانالمملكةلأن،بالنساك

الحكمفيكبيرانوجبروتسطوةالبوذيينللرهبانكان

الصين.عليهاتسيطرأنقبل

تبلغكبيرةبمساحةالتيبتتتميز.السطح

تعرفباردةعاليةهضبةوفيها2،أكم،006.221

الجبالتحدهابينما،الأراضيمعظمتغطي،التيبتبهضبة

فىجبالأعلى-الهملاياوتمتدجبال.الجهاتجميعمن

ارتفاعيصلحيث،للهضبةالجنوبيةالناحيةمن-العالم

ارتفاعفيصلالشمالفيأما.م848.8إيفرستجبل

ويصلم،00062منأكثرإلىكونلونسلسلةقمة

.م088.4إلىالتيبتارتفاعمتوسط

التيبت

!عاصمة

أخرىمدد.

طري!--"-

حديديةلسكعح!

حلال"
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فىالمناطقمعظماوالحصىوالرمالالصخورتغطي

الفقيرةالتربةبسببللزراعةصالحةغيروهى،التيبت

الوديانبعضهناكذلكمنالرغموعلى.الباردوالمناخ

أخرىمساطقوبها،للزراعةالصالحةوالأراضىالخصبة

منأكثربهايوجدكما.والغاباتالحشائشفيهاتكثر

الغزلان:مثل،والحيواناتالنباتاتمننوع000/5

بالتيبتيوجد.التوحشةوالخيولوالبانداوالدببةوالنمور

قاحلةضفافهامعظموأممنوالأنهار،البحيراتمنالمئات

الاسيويةالأنهارمنالكثيروينبع.الشديدةملوحتهابسبب

وسالوينوموكنجا!سندوابراهمابترامثلالتيبتجبالمن

ويانجتسي.

بمعدلالتيبتأنحاءمعظمافيالأمطارتسقط.المناخ

منالهندالهملاياحبالوتحمي.السنةفيسم25منأقل

الثلجيةالعواصفت!ضرحيث،للرطوبةالحاملةالرياح

أما.الفصولكلفىالهضبةالرياحوتكتسح،بالمنطقة

بينما،م45إلىفيصلينايرشهرفيالحرارةدرجةمتوسط

م.451يوليوشهرفييبلغ

نحوالتيبتسكانعدديبلغ.وأعمالهمالسكان

نفسها،الهضبةمنأيتيبتيونمنهم69%؟نسمةمليوني

منطقةفىالسكانمعظمويعيم!.الصينيينمنوالبقية

وتربيةللزراعةالخصبةالتربةحيث،الجنوبيةالتيبت

)الثيرانالياكحيوانيربونالذينالبدوويعيع!.الحيوانات

يعيش.الشماليةالحشائشمناطقفىالغزير(الشعرذات

نحو(،المدنأكبر)وهىلاماالعاصمةفىالسكانمعظم

أ،أ!درافيموظفينمعظمهميعملحيث،نسمة000.84

والسياحة.الخفيفةالصناعاتفيأو

واللغة،الامميويالجنسإلىالتيبتسكانينت!

الماندرينفهيالرسميةاللغةأما،التيبتيةهىالتقليدية

بهماوتحررالمدارسفياللغتينكلتاوتدرس،الصينية

الحكومية.المعاملات

نأقبلالتيبتاللاماتوالرهبانالنبلاءحكملقد

فيمقيمينأجراءالمزارعينمعظموكان،الصينتحكمها

كلتقديمعليهمويفرضبمغادرتها،لهملايسمح،الأرض

كدولة-تمكنتالصينأنإلا،الأرضلملاكالإنتاج

النبلاءيمتلكهاالتيالإقطاعياتهذهتفكيكمن-شيوعية

المزارعين.علىوتوزيعهاوالرهبان

وهيالحجر،أوالطوبمنالتيبتفيالمنازلتبنى

منأكثربهاقليلةمنازلوتوجدمخبسطة،سطوحذات

طوابق.ثلاثةمنتتكونمنازلفلهمالأكنياء،أما.طابقين

.الحيواناتدلإيواءايلأرضيالطابقيستخدمماوعادة

يستخدمكما،للتيبتالرئيسىالمحصولالشعيرويعد

.والزبدةبالشاييخلطحيثأيضا،للغذاح!مصدراالدقيق

-:ص:?عي!تصرص.*-كش"ش!2

.وء**صكا-*ط!*!-كل!!،

لامسكرديالتيبتمنعائلة

لأنفسهم.يحي!صنهاالتى

الملاسيرتدودحيثالمرتفعةلمناطق

ويعد.للطعامالأساسيةالمكوناتمنوالجبنالحليبويعد

بالميحيمزجحيث،اشئيسيالمشروبالصينيالشاي

أ!ياك.اوزبدةأصوداوا

والحليبللملبصمهمامصدراأجاكاحيواريعدو

ويستخدم،الأثقاليحملحيث،أضيبتافيوالمواصلات

والمراكب.الأحذيةفيوجلده،الخيامفيشعره

ثوبمنالتيبتفيوالنسائيالرجاليالزييتكون

الأغنياءويرتدي.علويةوياقةطويلةأكمامذيطويل

وجلدالصوفالناسيرتديالشتاءوفي،الحريريةالأثواب

القطنمنتصنعفإنهاالخفيفةالملابسأماواللباد.الخراف

منوالسجادنمسئالقماشصناعاتوتعد،والقنب

الصوفيمثلحيث،التيبتفيالمهمةالمنزليةالصناعات

الصادراتإلىإضافة،للمنطقةالرئيسيةالصادراتأهم

وثوروالأفراسوالبغالالفراء:مثل،الأخرىالتقليدية

المسك.

المعتقداتمنمجموعةلهمالتيبتس!صان.الدين

هذهويعدون،الشوارعفيالصلواتيؤدونحيث،القديمة

فىمهماشيئاوالأساطيرالتقاليدمنالنابعةالمعتقدات

الديني.الطالغالحفلاتمعظمعلىويغلب.حياتهم

كلفيالمعابدإلىالناسبهايقومالتيالطويلةوالرحلات

.مشهورةرحلاتوزيجازيلاسامن
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بالديانةيعرفالبوذيةمنفرعاالتيبتفيالمعتقديعد

الرفيعةاللاماتمناثنانالمعتقدهذافيويوجد.اللامية

)اللامالاماالدالايأحدهما(،البوذيونالرهبان)أي

والبانشن،الأعلىالروحيالتيبتحاكمويعد(،العالي

نأالسكانويعتقد.القياديةالروحيةالسلطةويمثللامما،

لاماالبانشنيموتفعندماجديد،منيولدانالراهبينهذين

لذلكصغير،غلامبدنفيتحلروحهفإنلاماالدالايأو

الذينفسهالوقتفييولدالذيالغلامعنالرهبانيبحث

الرسميالحفيديعدعليهالعثوروعنداللاما،فيهيموت

ظاهرةإنهاءمنالصينيونتمكنوقداللاما.أوللراهب

علىسيطرتهمعقبوبانشن()دالايالرهبانأواللامات

التيبت.

منها،،الرهبنةأواللاميةلظاهرةعديدةأقساموتوجد

يعيمشيزالماالذيلاماالدالايويرأسهاالصفراءالقبعة

وأقيمرهبانا،التيبترجالمنكبيرعددأصبحوقدمنفيا.

استيلاءعند%02عددهاوبلغلاميديرمدينةكلفي

هذهانتشاروراءالسببكانولقد.المنطقةعلىالصين

الأديرةإلىأبناءهميرسلونالفقراءالاباءمعظمأنالظاهرة

بالنسبةأما،والضرائبالديونتسديدمنتمكنهملعدم

تمثلكانتالأديرةهذهأنهوالسببكانفقدللبقية

التعليم.بهايوجدالتيالوحيدةالجهة

تمكنالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتوفي

التيبت،فىالأديرةمعظمتحيممنالصينيونالشيوعيون

بعدسمحواثمكثيرا،العقائديالنشاطبذلكفاضمحل

.الرهبانمنجديدعددوتوظيفمنها،عددبفتحذلك

بمامقارنةالتيبتفيالأديرةمنقليلعددالانويوجد

الرهبانمنقلائلالافوتوجد.الماضيفيموجوداكان

والصناعاتبالزراعةمعظمهمانشغلحيثالذكور،

.العبادةودوروالفنللتعليممركزاالأديرةوتمثل.اليدوية

والصينية،الهنديةالتأثيراتمنخليطاالتيبتيالفنيعكس

للبوذية.الرئيسيةالجذورويمثل

كما،دلتيبتوالدينيالسياسيالمركزلاساتعد.ا!لدن

وشميز.المنطقةفيخلابارئيسيامعلضابوتالاقصريعد

وغرفذهبيةبأسطحالمغطاةالضخمةالقلعةيشبهبشكل

الماضيفيكانوقد.كرفةا!...منأكثرعددهابلغ

اتخذوقد.آخرينورهبانلاماللدالايالرئيسيالمسكن

!فبالمنطقةالمدنبقيةأما.الفنلكنوزمتحفاحاليا

ويادوج.وزيجازيجيانجزي

القرنفيقويةمملكةالتيبتأصبحت.تاريخيةنبذة

الهند.منوالكتابةالبوذيةأدخلتوقد.الميلاديالسابع

التيبتحاكملاماالدالايوأصبحلالممامدينةتأسست

الثامنالقرنبدايةوفي.الميلاديعشرالسابعالقرنفي

ثم.الصينقبضةفيالتيبتسقطتالميلاديعشر

.أم409عاملاساإلىبريطانيةتنصيريةبعثةوصلت

يتمالتيبتسكانمعاتفاقعقدمنالبريطانيونوتمكن

فيالتيبتوظلتالبلاد.فيتجاريةمحطاتإنشاءبموجبه

ملكيةالصينوادعت.أم119عامحتىالصينيد

القرنمنالعشرينياتوفي.الصينيللنفوذوتبعيتهاالتيبت

والبانشنلاماالدالايبينكبيرخلافنشبالعشرين

إلىلاماالبانشنوهرب،السياسيةالشؤونحوللاما

عاموفاتهحتىهناكوبقيوحالثميته،ألممرتهمعالصين

عامالصينفىجديدالاما(راهبتعيينوتمأم،379

أواخرحتىالتيبتفيرسميابهيعترفولمام،449

لاما،الدالايتوفيم3391عاموفي.ام949عام

منغلاماختيارتمفقدوالتقاليدالعاداتوحعسب

لاماالدالايتنصيبوتم،لهشمرعيكوريثالفلاحين

.ام049عامالرسمي

فيالسلطةعلىأم949عامفىالشيوعيوناستولى

،ام!05عامالتيبتالصينيةالقواتدخلتثم،الصين

،أم519عامالصينمعاتفاقاالتيبتممثلووقعحيث

بالحكمالتمتعمعالصينيةللحكومةالتيبتبتبعيةيقضي

التغييربعدموعوداأعطتقدالاتفاقيةأنيعنيمما،الذاتى

ضماناأيضاأعطتكما،السياسيالتيبتنظامفيالمفاجئ

اللجانتشكيلتموقد.المنطقةفيالدينيةالمعتقداتبحرية

حكوماتهيئةعلىوالتيبتيالصيني،الطرفينكلامن

م5691عاموفي.التيبتأنحاءمختلففيمحلية

وعلىالتيبتفيالذاتيللحكمالتمهيديةاللجنةتكونت

لاماالبانشنمنكلعنهينوبلاما،الدالايرأسها

منلتجعلاللجنةهذهشكلتوقد.الصينمنوجنرال

ذاتي.حكممنطقةالتيبت

قبضتهاتشديدفىالصينبدأتام569سنةوفي

عامالهندإلىلاماالدالايفهربالتيبتحكمعلى

التمهيدية.للجنةرئيسالاماالبانشنوأصبحأم،959

عامرسميةبصورةالذاتيالاستقلالالتيبتنالتوعندما

ملاكيملكهاالتيالإقطاعياتوجودإنهاءتمأم659

معينةنسبةتقديمعلىالفلاحونوأجبر،والرهبانالأراضي

منبدلأالقمحزراعةعلىأجبرواكما،للدولةالحبوبمن

الصينيةالحكومةسيطرت.الصينيينالجنودلتغذيةالشعير

،والمحلاتوالمصارفوالصحفالإذاعةمحطةعلى

إدأراتمثل،الوظائفمعظمعلىالصينيونواستولى

منالتيبتسكانعانىوقد.والتدريسالمحليةالحكومة

واسمكانالجنوديمارسهاكانالتيالعنصريةالتفرقة

صارتقدحياتهمبأنيشعرونوأصئالسكان،الصينيون

فيالمظاهراتاندلعتثمقبل.منعليهكانتمماأسوأ
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علىاحتجاخاالشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

الصيني.الح!3

الحكومةتبنتأعشريناالقرنمنالثمانينياتوفي

افتتحتحيث،أضيبتاتجاهاعتدالاكثرأسياسةالصينية

المزارعونواعطي،الموجودةالأديرةاإلىإضافةجديدةأديرة

يفضلونها.التيالمحاصيلوتسويهتزراعةحريةأخرىمرة

اندأحتالعشرينأغردامنالثمانينياتأواخرفيولكن

دعاممالالمما،منطقةفيالصينيالحكمضدأحرىثورات

لحفظالجيمشمنوحداتترسلأنإلىالصينحكومة

هذهسببأنالمراقبينمنكبيرعددويعتقد.النظام

وسياسة،الإصلاحاتبطءعلىالاحتجاجهوالتطورات

رفي.أخيبتاأهافيضدالصيني!!قبلمنالعنصريالتمييز

ساندالذيالراهبوهولاما،البانشنتوفيأم989عام

دعاةمنوكان،التيبتفيالصينيةالحكومةممياسات

عملفقدالمنفىفيلاماالدالايأما،الصينمعأ!حدةا

الوساثلبوساطةالتيبتفيالصينيالوجودإنهاح!على

تقديرا،أم989عامللسلامنوبلجائزةونال،السلمية

مطلقاالقوةاستخدامإلىجنوحهوعدمالسلميةلمعارضته

أعلنأم،599عاموفي.للحكومةالمعارضةحملتهفي

نأإلاأطمتوفيخلفالامالاتشناختيارلاماالدالاي

احتاره.برالاعترأفرفضتالصينيةالحكومة

المود!وعةفيصلةذاتمقالات

ر!،ميكونجالتش!جليالتصويراسيا

ياالهملالاساحسل،يفر!متإ

تور،لياكاللاميةاأسرةئ!تا

الحمرالهنودخياممننوعالتيبةخيمةوو.التيبة،

قبائللدىبكثرةاممتخدامهاشاعالشكلمخروطية

هذهوكانت.الشماليةأمريكافيالحمرالهنودمنالسهوأط

عموديغطيبحيثالجاموسجلدلشدتصنعالخيمة

شكليظهرتوضئبحيثالخيامأعمدةوكانت.الخيمة

الجاموسجلدأطرافوتعقد،مخروطشكلعلىالخيمة

فتحعادةويتمالغطاء.منوتخرجالأعمدةأعلىفي

الخيمة،أعلىفيقصهمادونأذنينشعكلعلىفتحتين

داخلالنارإشعاللدىالدخانبخروجتسمحانبحيث

حولالأرضفيتدقبأوتادالخيمةهذهوتثبت.الخيام

جزئيا،فتشقالخيمةواجهةأما.للخيمةالسفليالطرف

شكلعلىالخشبمنبقطعمغلقاالاخرجزؤهاويبقى

للخيمة.مدخلالتصبحدبابيس

الكلابمنملالةالتيبتيالتريرالترير.التييتي،

فيالبوديونالرهباديربيهاكانحيث،التيبتفينشأت

الكلابتلكأنيزعمونالماضيفيالتيبتيونكان.الأديرة

لجلب،المهمينالأشسخاصيمنحونهاالرهبانوكان،مقدسة

.يعتقدونكمالهمالسعيدالحظ

ووزنهسم،4و.35بينماالتيبتيالتريرارتفاعيتفاوت

المصغرةالصورةيشبهوهو.ممجمأ.63وثمانيةبينما

سميكفراءالكلبولهذا.القديمالإنجليزيالراعيل!صلب

وأذهبيا،أوشاحبا،أصفرأوأسود،لونهيكونقد،أشعث

ولكلبمعا.الألوانهذهمنعدداأو،أليضأورماديا،

ظوه.فوقيلتفوكثيفرقيقشعرذوذيلالتيبتيالترير

بعدإيطاليافىالأنهارأكبرثالثالتيبر.دهرالديير،

فيالأبناينجبالمنالتيبرنهرينبعوأديجا.أجوالهري

البحر.سطحفوقأم،)268ارتفاععلىإيطالياأواسصأ

سابين،جبالعبرأولآماراكم،093مسافةالنهريجري

فيويصبروماعبريمرثمالأبناين،جبالسلسلةمن

أوستيا،عندفروععبرالبحر،إلىيتجهوهو.التيرانيالبحر

لذلك؟ضفافهفوقكثيراالتيبرنهرفاضوقدوفيوميسينو.

روما.فيالفيضانمنواقيةسدودبنيت

حياةخلالروماإمبراطورم(.37-.مق)42تيبريوس

تيبريوسالكاملاسمهوكان.السلامعليهعيسىالمسيح

نيرو.كلوديوس

خلفحيثلروما،الثانيالإمبراطورتيبريوسكان

بالتبني.وأباهأمهزوجكانالذيأوغسطسالإمبراطور

عهدفىللجيشناجحاقائداأصئتيبريوس

زوجتهيطلقأنعلىالإمبراطورأجبرهوقدأوغسطس!.

لموجولياتيبريوسولكنالإمبراطور.ابنةجوليا،ويتزوج

.رودسجزيرةفيليعيشوذهبفتركها،سعيدينيكونا

حفيديمنكلكانللميلاد،الرابعالعاموبحلول

قد،كلوديوسدروسوس،تيبريوسوشقيقأوغسطس!،

مرةروما،إلىتيبريوسأوغسطصاستدعىذلكعند.ماتوا

أوغسطسماتوعندما.وخليفته،وريثهوحعله،أخرى

إمبراطورا.أصئليبريوسم41عام

علىبحرصأشرفوقدبارعا.إدارياتيبريوسكان

أكفاء،حكاماواختار.الميزانيةوضبطالضرائبجمع

ممالكمعوديةعلاقاتعلىوحافظروما،لمقاطعات

ابن،جيرماني!صسماتوعندما.المجاوربنوأرمينيابارثيا،

تيبريوسأرملتهاتهمت،المحتملوخليفتهتيبريوس،أخى

ومجلستيبريوسبينخلافوبسبب.وفاتهفيبالتسبب

أعطىوقد،كابريحزيرةفيتيبريوستقاعد،الشيوخ

للحرسالمثالىالقائدلسيجانوس،ضخمةصعلطة

الروماني.الإمبراطوري
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حكمهسنواتخلالمحبوبغيرتيبريوسأصبح

،الشيوخمجلسمعالسيئةعلاقاتهبسبب،الأخيرة

بتهمةالواسعةللمحاكماتحدوضعفيفشلهوبسبب

لوريثه،ومزدهرة،مسالمةإمبراطوريةتركولكنه.الخيانة

أوغسطس.سلالةمنوهوكاليجيولا،

جنوبمعالمأشهرأحدالتيبلجبل.!جبلالتييل،

مدينةخلفالمنبسطةالقمةذوالجبلهذاويرتفعإفريقيا.

أعلىويباإرتفاعالتيبل،خليجعلىمطلاتاونكيب

فوقأم،860ماكلير،بخارةتعرفالتيوهي،فيهنقطة

السفنظهرعلىمنالتيبلجبلرؤيةويمكنالبحر.سطح

إضاءةليلايضاءقوميمعلموهوكم،002مسافةمن

مأ929عامأنشئحديديخطيوجد.غامرةساطعة

الجبلأعلىإلىراكب025و...منيقربمايحمل

سنويا.

والحجرصفالإلطينمنالتيبلجبلويتكون

الحجرفيالموجودالمقاومالصلبالبلورأدىوقد.الرملي

الصخورتآكلتأنبعدالمنبسطةالقمةتكونإلىالرملي

الهشة.

علىسالداناديأنطونيو،البرتغالىالأميرالأطلقوقد

وذلكالمائدةرأسأيكابو،دوتابواالتيبلخليجمنطقة

.أم305سنة

ويدزساوثنيونيمرتفعاتالجئوبيةالتيبللالدر

الشاسعةالمراعيمنأراضيهامعظموتتألفبأستراليا،

البارد،طقسهاأنكما.والمواشىالأغناملتربيةالصالحة

-075ارتفاعاتعلىالواقعةالحمراءالغنيةوتربتها

الفراولة،لزراعةمناسبةتجعلهاالبحرسطحفوقام،003

نهرشممالآالمرتفعاتتلكويحد.والتفاح،والكمثرى

سنوويوجبالشرقا،الأعلىشولهمنونهر،ابركومبي

غربا.رفريناوسهولجنوبا،

ميسورولايةحاكمأم(.-997أ075)سلطانتيبو

،أم997إلىأم782منالفترةخلالالجنوبيةالهندية

ميسوربنمركذلكواشتهرصاحبتيبوباسمعرفوقد

البريطاني.للحكممعارضتهبسبب

فيماميسور،بولاية،ديفنهاليفيلمسلطانتيبوولد

أءعمرهبلغماوعند.الهنديةكرناتاكابولايةالانيعرف

المعركةميدانفيعليحيدروالدهإلىانضمعاما،

الأولىميسورحربفيالبريطانيينكلاهماوحارب

البريطانيينتيبوهزمأم078وفىام(.-976أ)767

ضدكفاحهفيسلطانتيبوواستمر،ساحقةهزيمة

حكاموهموالنظاميينالمرأثاويين،وحلفائهمالبريطانيين

.بادأحيدر

فيطمطفرنسا،معتيبوتحالفأم978عامفي

تيبوغزا،التاليالعاموفي.الفرنسيةالعسكريةالمساعدات

للحمايةخاضعةكانتالتي،المجاورةترافنكورولاية

كورنواليزتشارلزالجنرالهزمه،م2971فى.البريطانية

أرضه.نصفتسليمإلىواضطر

ولسليآرثرالكولونيلمنكلزحفام997عامفي

رأسعلىهاريسوالجنرالرجل،61و...رأسعلى

بومبايمنرجل00067إلىبالإضافةرجل000.12

اتالقماقتحمتمايووفيتيبو.عاصمةسرينجابوتامإلى

فاطلقنفسهالموقعإلىتيبوأسرع.المدينةسورالبريطانية

وقتل.الرصاصعليه

فيالحكوميةالفضائحأشهرمنواحدةدومتيبوت

وارنالرئيسإدارةعهدفيحدثتوقد.المتحدةالولايات

الولاياترؤساءبينموقفهتدنيفيوأسهمت،هاردنج

ولجانالأمريكيالشيوخمجلسمنلجانقا!ط.المتحدة

عاممنالفضيحةهذهموضوعفيبالنظرخاصةتحقيق

وزيرأنإلىألمحققونوتوصل.أم289عامإلىأم229

بتحويلهاردنجإقناعمنتمكنقدفولإلبرتالداخلية

لسلاحالتابعةالزيتاحتياطياتمنثلاثةعلىالسيطرة

عامفىوذلكالداخليةوزارةإلىالبحريةإدارةمنالبحرية

هلزألكفيألاحتياطياتبتأجيرفولوقام.ام129

لمناقصةاخضاعهادونبويومينجدوموتيبوتبكاليفورنيا،

وهاري،دوهينيلإدواردالخاصةالنفطشركاتبين

تنظيمفيوللمساعدة.أم229عامفيوذلكسنكلير

بمبلغعرضافولتلقىهلزبألكالخاصةالتحويلعملية

لعمليةوبالنسبة.دوهينيمنأمريكيدولار001و...

أمريكيدولار000.003منأكثرفولتلقىدومتيبوت

منكبيرةقيمةذأتوماشيةسنداتشكلوفينقذا

سنكلير.

سن!صليرمعوأشتركفولاستقال،أم239عاموفي

فيالحكومةنجحتام279عاموفي.البترولتجارةفي

عاموفىالإيجار.عقودبإلغاءوقامتالقضيةكسب

مبلغوتغريمهرشوةقبولبتهمةفولأدينأم929

لمدةبالسجنعليهحكمكماأمريكيدولار001لأ...

يدخلالإطلاقعلىالوزارةفيعضوأولبهذاوكان.عام

المنصسب.توليهأثناءارتكبتلجرائمالسجن

منطقةتكونالتيالستالمقاطعاتإحدىتيبيراري

المقاطعاتأكبرمنتعدوهيأيرلندا،جمهوريةفيمنستر
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نأكما،الزراعيةالأنشطةعليهاوتغلب،مساحةالداخلية

وقد.كلونميلأكبرهاالتجاريالتسويقمدنمنعددابها

العالميةالحربأناشيدمنأنشودةبسببتيبيرارياشتهرت

عدديبلغ.تيبيراريإلىالطريقأطولما:تقولالأولى

نسمة.062.132سكانها

العاملةالقوىنصفالخدماتبقطاعيعملالاقتصاد.

وخمسهاالزراعةقطاعفيربعهايعملبينما،تيبيراريفي

أكثرالعامةالإدارةوانشطةالتعدينيعد.الصناعةقطاعفي

والتصنيعالأغذيةإعداديعدبينما،الشمالفيأهمية

أنشطةأهمأما،الجنوبفيأهميةأكثرالماليةوالأنشطة

تجارةفيفيتركزبأكلمهاالمناطقفيالخدماتقطاع

التجزئة.

،عامبشك!!خصبةتيبيراريفىالزراعيةوالأراضي

المزارعوأكثر،المرتفعةالآجزاءفىتقلجودتهاأنإلا

72مساحتهامتوسطيبيغحيث،الحجممتوسطة

هكتارا.

متخصصةأطقاطعةامنالغربيالجنوبفيوالزراعة

أما،الألبانمنتجاتمزارعأنشطةعليهاتغلبحيثجدا،

كماالأبقار،وتسمينبتربيةفتعنىالأخرىالمناطقمزارع

بتربيةالبعضويعمل،المرتفعاتفيالكلأالمواشيترعى

عامشيدتوقديكلونميل،ممديةأوكوني!شارع!يتقعالغربيةالبوابة

ي!المدية!ابةتحتلهكاتالدي!سهأضيئاالموقععلىم1831

الوسطى.العصور

مسقطوهيتيسيراري،ممقاطعةسويرنهرواديدىتقعكلويخل

.دتلورل!ال!صاترأمر

فىالزراعيةالأنشطةأهمالخنازيرإنتاجويعد.الخيوأ!

الجموب.

الزراعية،الأراضىسدسنحوالزراعيةالمحاصيلتحتل

العلفشعيرويعد،والجنوبالشمالأقصىفىغالباوتقع

المستخدمالشعيرزراعةتنتشربينما،الحبوبمحاصيلأهم

يعدكما،الجنوبفيوالحنطةالشمالفيالجعةصناعةفي

ويستخدم،الجذريةالمحاصيلأهموالبطاطسالسكربنجر

للمواشي.علفاشمالآالمزروعاللفت

الأنشطةبينمهمةمكانةتصنئالأغذيةيحتل

أخرىزراعيةأنشطةتطورتبينما،تيبيراريفىالصناعية

الصناعاتأما،والطحنوالأأجاناللحومصناعات:مث!!

الإلكترونيةالمعداتصناعة:فتشملالحديثةالهندسية

كلونميلمدينةتعد.المصنعةالمعدنيةوالمنتجاتوالكهربائية

شرابمنتجاتهابينفمن،بالمقاطعةالصناعيةالمراكزأكبر

الألبانومنتجاتوالحواسيب)سايدر(الكحوليالتفاح

والعقاقيرواللحومالجلديةوالمنتجاتالليفيةوالألواح

الخفيفةوالمشروبات،المائيةالتدفئةوأجهزةوالمطوعات

.والمنسوجات

لضغطهومصنعآلئاالخثلنباتوتجميعإنتاجوهناك

المستخرجةالمعادنوأهمثورلز.منبالقربقوالبهيئةفي

معدنوهووالباريتبالينجاريمنالفحمالمقاطعةفي

تنموكماماينز(،سيلفر)منالباريومسلفاتمنيتكون

المرتفعة.المناطقفيالصنوبرأشجار

فيالعامةالحديديةوالسككالرئيسيةالطرقوتربط

معالأخيرةهذهثم،وليمريكبكوركدبلنتيبيراري

الذييلا()7طريقالرئيسيةالقوميةالطرقومنووترفورد.

الذيدلا()6وطريق.ليمريكإلىطريقهفينيناهبمدينةيمر

يربطالذيي!()24وطريق.كوركصوبكاشيلعبرير
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ليمريكعندالاتصالونقطةسوير.أون-بكاريكتيبيراري

دبلن.بعدالحديديةللسككالتقاءنقطةأهمثانىتعد

وكوركدبلنإلىتصلالحديديةالسككوخطوط

يربطفرعيحديديخطوهناكووترفورد.وليمريك

وروزكريا.نيناهمدينةيخدمكما،بباليبروفيليمريك

وكلكنيلاويسمعحدودتيبيراريلمقاطعة.السطح

كرباوكليروليمريكجنوباوكوركفوردووترشرقا،

الشمالمنمسافةأطولوتبلغشمالأ.وأوفالىوجالوي

إلىالشرقمنكم07تبلغبينماكم،501الجنوبإلى

.2كم452،4ومساحتها.الغرب

فىبهاتحيط،منخفضةأرضمنالمقاطعةوتتكون

المنخفضةالأراضيوترتكز،مرتفعةأراضمتعددةمناطق

العصرمنموادتكسوهاجيريةصخورعلىغالبا

فيالمياهغالبيةتصرف.الخثمستنقعاتوبعض،الجليدي

الشماليةالمقاطعةأجزاءأماسوير،نهربوساطةالجنوب

ديرجولوشانوننهرطريقعنماؤهافينصرفوالغربية

وتستخدم.الغربيالشمالفيالمقاطعةحدودتشكلالتي

.الزوارقرياضةممارسةفيالمائيةالمسطحاتهذه

بمختلفالرمليةالصخورمنالمرتفعةالأراضيتتكون

يبلغالتيجالتيجبالتوجدالجنوبففيأنواعها،

وسليفنامون،نوكميلداونوجبالم029ارتفاعها

فتشاهدالغربفيأما،سليفارداهتلالالشرقفىوترتفع

تجاهتمتدالتيسيلفرماينالمسماةالضخمةالجبالسلسلة

علىتطلالتيوآراديفيلزبتجبالحتىالشرقىالشمال

دير!.لو

نحوالمنخفضةالمناطقفيالسنويةالأمطارمعدليبلغ

متوسطأما،المرتفعاتفيالكميةهذهوترتفعسم001

يوليو.فىم16وينايرفيم5فهوالحرارةدرجات

أمريكي.وناقدشاعرام(.979-981)9ألنقيت،

أسلوبإلىالحنينويعد.والماضىالحاضربينكتاباتهتربط

قبلالجنوبفيسائداكانالذي،الأرستقراطىالريفيالحياة

حولهاتدورالتيالمواضيعأحد،الأمريكيةالأهليةالحرب

لأسلوببغضهعنكتاباتهمعظمفيتيتعبرولقد.كتاباته

الحديث.الصناعىالمجتمعيسودالذيالإنسانيغيرالحياة

قويامعظمهكانالذيشعرهتيتبهماعرفوأفضل

أنشودةقصيدتهتعكس.انفعاليةبلغةومكتوباومركرا

.إس.تيبالشاعرتأثرهام(،039)الاتحاديينللموتى

عامالرومانيةالكاثوليكيةالديانةإلىتحولهقاده.إليوت

فيوالأخلاقبالدينزائدااهتمامايوليأنإلىام059

-191)9المجمعةالأشعارديوانهنشرتم.أعماله

ام(.)779عامام(769

طبيعةعنبمقالاتهتيتاشتهر،الأدبيالنقدمجالفي

عنبمقالاتهأيضاعرفكما،الأدبقيمةوعنالخيال

نشرللقصائد.التفصيلىوبتحليلهالأدبيةالشخصيات

عقودلأربعةمقالاتكتابهفيالنقديةمقالاتهمنالعديد

فقدام()759واراءذكرياتكتابهأماام(.)969

الذاتية.بالسيرةمتعلقةوأخرىنقديةمقالاتعلىاشتمل

كنتاكيبولايةونشسشرفيتيتألنأورليجونولد

فيساهمطالباكانوعندما.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

منمجموعةيضماتحادوهو،العدالةطريدياتحادتأسيس

الثقافيالتراثعلىالإبقاءإلىهدفواالذينالجنوبأدباء

خلالمنبالجنوبتيتارتباطملاحظةيمكن.للجنوب

حياتهعنتحكىالتيوالكتبام(،)389الآباءكتاب

الجندي:جاكسونوولاستونكتابمثلوسيرته

صعودهديفز:جيفرسونكتابأم(بم)289الفاضل

م(.291)9وأفوله

مغنيةام(.769-)1888ماجيالسيدةتيت،

تتحكموكانتواضحا،عذبا،صوتهاكان،بريطانيةأوبرا

منكللأعمالترجمتهاكانتوقدجيد.بشكلفيه

الموسيقاراختارهاتماما.رائعةودوبوسيموزارتالموسيقار

لحنهاالتيالأوبرافيميلاساندالمغنيةدورلأداءدوبوسي

فيتيتمابيولدتميلاساند.بيليس:باسم

وباريس.لندنفيودرستلمحانجلترا،وولفرهامبتون

بلندنتيتعرضصالةتضم.عكرضصاولثيت،

لفنانينالنحتوروائعاللوحاتمنمتميزةمجموعة

البريطانيينالفنانينأعمالاللوحاتتمثل.وغيرهمبريطانيين

اط!اضر،الوقتوحتىالميلاديعشرالسادسالقرنمن

عشرالتاسعالقرننهايةمنبريطانيينغيرفنانينوأعمال

القرنلوحاتبليفربولتيتعرضصالةوتضم.الميلادي

تيتعرضصالةبهاشتهرتماأكثر.الميلاديالعشرين

وجماعةبليكووليمتيرنر.و.مجالإنجليزالفنانينأعمال

أعمالالحديثةالتماثيلمجموعةوتضم.الرافيليةقبل

تقامماكثيرامور.وهنريرودانأوجستالنحاتين

بفضلتيتعرضصالةتكونت.بالصالةالخاصةالمعارض

النحاتتركفقدالأفراد.بعضقدمهاالتيالخاصةالهبات

لتكونعظيمةثروةام841فيشانتريفرانسيسالسير

البريطانية.الفنونلمجموعةقوميةنواة

فيماأصبحالذيتيتهنريوهبام098عاموفي

جنيها0008و.لوحاتهمجموعةتيتهنريالسيربعد

،اللوحاتمنالمتزايدةالمجموعةيسعمبنىلإقامةأسترلينيا

التايمز.نهرشاطئعلىملبانكفيموقعالمبنىلهذاواختير



لههآ،لتيتانا863

المستقبلوملكآنذاكويلزأميرافتتحأم798عامفى

علىالإشرافيتولىكان.الجديدةالصالةالسابعإدوارد

قامت.ام559فيعنهالمسؤولالأوصياءمجلسالصالة

عاميفيتيتلصالةتوسعةبافتتاحالثانيةإليزابيثالملكة

صالةافتتاحتمام889عاموفي.ام879وأم979

.ليفربولفىجديدة

الأساطيرفىالآدهةأولهىالتيتانالهلأ.التيدان،

ظواهروفي،بشريةصورفيمعظمهمتمثلوقد.اليونانية

والشص!.والسماءالأرضمثلطبيعية

خرجتوقد،الأرض:أيجاياهوالأولالتيتانوكان

ذلكوبعد)السماء(أورانوسوأوجدتاللاتكونمن

وكان.كثيرةذريةوأورانوسجايامنكلوأنجب.تزوجته

شحقيقته.ريا،تزوجالذي،كرونوسهووأهمهمأصغرهم

الالهة.ملكوأصبحأورانوسكرونوسخاوقد

منعددالكرونوسرياحملت،الأسطورةوحعسب

منمنهمأيلمنعولادتهمبمجردابتلعهمولكنهالأولاد،

أصغر،زيوسإنقاذعلىعازمةرياكانت.بهالإطاحة

فىملفوفحجربابتلاعكرونوسإلىفأوحتأبنائها.

فىزيوسأخفتذلكوبعد.ذلكمنبدلآطفلملابس

كريت.جزيرة

جوفهمنيخرجأنوالدهإلىأوحىزيوسكبرأنبعد

فىوشقيقاتهأشقاءهزيوسقادذلكوبعد.ذريتهجميع

كرونوسزيوسوطرد.بهوأطاحكرونوسضدحرب

تحتمنطقةوهيالجحيمإلىساندوهالذينوالتيتان

المطلقالحاكمزيوسكرونوسهزيمةجعلت.الأرض

القدماء.الإغريقديانةفيمهمادوراأدىوهكذا،للكون

علم.الأساطير،:أيضاانظر

سفينةأكبركانتبريطانيةبخاريةركابسفينةشائك

الإجماليةوحمولتهام926طولهابلغإذ،العالمفى

،أم129سنةإبريل1أ-45ليلةفيطنا.462382

،نيويوركمدينةإلىإنجلترامنلهارحلةأولوفي

الخبراءوكان.وغرقتجليديبجبلتيتانيكاصطدمت

.للغرققابلةغيرالسفينةهذهيعتبرونمضىفيما

،مباشرةالارتطامقبلالجليديالجبلتيتانكشماهدت

الارتطامأحدثوقد.لتفاديهمتأخراالوقتكانولكن

النجاةقواربحملت.السفينةجسمفيم09طولهافتحة

راكب،00222عددهمالبالغالركابنصفمنأقل

خلالالسفينةوغرقت.والأطفالالنساءمنومعظمهم

الركابسفينةحملتتقريبا.ساعةونصفساعتين

الناجين.من07ءكارباثيا

أما.السفنأكثرلأنهائعتقدكاد،للغرقالقابلةيخرتانكال!فينة

.جليديبجبلاصطدامهاعندالأولىرحلتهالىعرقتلقد

بريطانيتحقيقأعلنفقد،الوفياتتقاريراختلفتوقد

التجارةهيئةأمافردا،094.1بلغالغرقىعددأن

التحقيقولجنةأفراد،1،ء.3أنهمفأعلنتالبريطانية

فردا.1،ء17أنهمأعلنتالأمريكيالشيوخلمجلسالتابعة

والولاياتفرنسامنباحثونعثر،أمء89عامفى

الموقعإعطاءرفضالفريقأنإلاتيتانكحطامعلىالمتحدة

علىكانتأنهاأوضحتالتقاريرولكن،للسفينةالدقيق

فاوندلاند.نيوشرقىجنوبكم008مسافة

الكزاز.الظر:.الئيتالوس

خاماتأحدهوالتيتانوميالخام.الخام،التيتالومي

منأسودحبيبيخليطوهو.التيتانيومبفلزالغنيالحديد

بمالإيلمنيت:أيضاانظر.والهيماتيتالإيلمنيتمعدني

.التيتانيوم

خفيففدزوهوأ+.رمزهكيميائيعنصرالتيداليوم

الذريووزنه2،2الذريوعدده.فضىرماديلونهالوزن

وكثافةالألومنيومكثافةبينالتيتانيومكثافةتقع.47و88

(ما)+.م1667عندوينصهريصدأ،لاالذيالفولاذ

.م3287عندويغلى

وأالبحرمياهعنالنابخالصدأأوالتآكلالتيتانيوميقاوم

الخاصيةهذهوفي.البلاتينمثلذلكفيمثلهالبحرهواء

وضأالحموتؤثرولايصدأ.لاالذيالفولاذيفوق

،للطرققابلفلزوهو.التيتانيومعلىالتآكلعاليةالقلويات

هذهوجميعالفولاذ.منأعلىوزن-قوةمعدلوله

.كبرىأهميةذافلرامنهتجعلالصفات

هوللتيتانيومتجارياستخدامأولكان.الاستخدامات

فىالأبيضللرصاصبديلاأكسيدشكلفىاستخدامه



387بروزجوزيفتدلو،

التيتانيومأوالتيتانيومأكسيدثانيإنتاجيتم.الدهانات

لتغطةعاليةقوةذيأبيضصبغىكلونبالأكسجينالخلوط

التيتانيومأكسيدثانييستخدمكما.الدهانأثناءالأسطح

وطلاءوالبلاستيكوالورقالأرضياتأغطةصناعةفي

وهو،الباريومتيتاناتأما.اللحاموقضبانوالمطاطالصيني

كبديلاستخدامهفيمكن،والتيتانيومالباريوممنمركب

وأجهزةوالميكرفوناتوالرادارالتلفازأجهزةفىللبلورات

أكسيدبلوراتمنالتيتانياجواهروتصنع.التسجيل

لمعاناأكثرتصبحالتيتانيافإنوصقلها،قطعهاوعند.التيتانيوم

استخدامتموقد.صلابتهفيليستكانتوإن،الماسمن

عملفىبالكلورالممزوجالتيتانيومأوالتيتانيومكلوريدثالث

.المعادنلصناعةبدءوكنقطةالدخانيةالستائر

تستخدم.مهمسبككعنصرالتيتانيومفلزويعمل

الطائراتفيالتيتانيوممنهائلةكمياتالمسلحةالقوات

كذلكيستطيعوهو.وخفيفةقويةلأنهاالنفاثةوالمحركات

تجعلالتيوم427درجةحتىالحرارةدرجاتمقاومة

وبسبب.الآلياتمنمتعددةأنواعفيمفيدافلزامنه

الاستخداماتمنعدداللتيتانيومفإن،العاليةخصائصه

البخارية،التربينةوري!قللسفنالمدرعةالألواحمثلالمحتملة

صناعةتستخدموسوف.والأدواتالجراحيةوالأبهزة

وقطاراتالحافلاتفيمالتيتانيوممنهائلةكمياتالنقل

التيتانيومسعرخفضإذا،والسياراتالحديديةالسكك

يصدأ.لاالذيالفولاذسعرينافسبحيث

عنصركتاسعالتيتانيوممرتبةتأتي.الحأموجودمناطق

التكلفة.مرتفعتجعلهالفلزاستخراجصعوبةولكنوفير.

فهو.نقيةحالةفيالتيتانيوموجدأنمطلقايحدثفلم

كذلكيوجدانويمكن.الروتايلأوالإيلمنيتفييوجد

انظر:والحديد.والتيتنايت،التيتانوميالمجنيتيتفي

.الخام،التيتانومي،الروتايل،الإيلمنيت

والبرازيلأسترالياللتيتانيومالمنتجةالرئيسيةالدولمن

المتحدةوالولاياتوالنرويجوماليزياوفنلنداوكندا

كذلكوروسياأوكرانيامنكلفيويوجد.الأمريكية

الإنتاجأرقامأنإلا،التيتانيومرواسبمنكبيرةكميات

.متوافرةغير

وليمالإنجليزياكتشف.والمناعةالاكتشاف

الألمانياسمهعليهوأطلق.ام197عامالتيتانيومجريجور

استخداميبدألمذلكومع.ام597عامكلابروثمارتن

القرنثلاثينياتقبلكبيرةبكمياتللإنتاجتنقيتهطرق

منكرولوليمأعدهاالتيالطريقةوهي،العشرين

للمرةتجارياالفلزبنتدوشركةوأنتجت.لكسمبرج

الإنتاجزاللاالحاضرالوقتوفي.ام489عامالأولى

الخامعنالتيتانيومفصلوتكلفةصعوبةبسببمنخفضا

معظمالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتصنع.بهيوجدالذي

وما.التيتانيومكذلكوبريطانيااليابانوتنتجالمكرر.الفلز

تكلفته.وتقليلتوريدهلزيادةجاريةالأبحاثزالت

منهيوجدضخم،إفريقيوحشيبقرال!!دقىالتيتل

التيتلوالأحمرالإفريقيالتيتلهما:رئيسياننوعان

أواسطفيالأولالنوعويوجد.ليشتنستينالإفريقي

الإفريقيالتيتليعيمقبينماإفريقيا،منالغربيالجنوب

موزمبيقفيوخاصةإفريقيا،جنوديفيليشتنستين

منطولهيصلحتىالإفريقيالتيتلوينمو.وزيمبابوي

أصغروالإناث،كجم025-ا..منووزنهام،!-ءا

ومنحنية،قويةقرونلهوكلاهماالذكور.منحجما

الإفريقيوالتيتلمحصر.بنيأوبنيجلدلهالإفريقيوالتيتل

الإفريقيالتيتلمنقليلاوأصغرحمرةأكثرالأحمر

واالمفتوحةالمناطقفيالإفريقيالتيتلويعيش.ليشتنستين

.الحشاشمنانواععدةعلىويتغذى،الخفيفةالغابات

تتجاوزأنوباستطاعتهابسرعةالإفريقيالتيتلأبقاروتجري

إلىعشرةمنتتكونقطعانفيوترحل.والخيولالأسود

فيالسهليةالحشائشتستوطنوكانتأكثر،أوعشرين

.التجمعاتنادرةالانأصبحتلكنهاإفريقيا،

الإفريقيوالتيتل.منحنيةقرونلهضخمإفريقيحيوانالإفريقياليل

فيويرعىصغيرأبيضوكفلمحمربنيجلدله،الاعلىفر،الأحمر،

الافريقية.السهولفيقطحان

زعيمام(.089-)2918بروزجوزيفتيتو،

أسسالانحياز.عدمحركةمؤسسيوأحد،سياسي

الحرببعد)السابقة(يوغوسلافيافىشميوعيةحكومة

أصبحذلكوبعدام(،459-1)939الثانيةالعالمية



تبتبان388

يوغوسلافيااستقلالأعلنام489عامفي.الدولةحاكم

اتبعتهمثالأالتصرفبهذاضرب.السوفييتيةالسيوةعن

تيتوكان.الشرقيةأرروبافيالشيوعيةالدولوبعضالصين

الاقتصاديةالحريةببعضلشعبهيسمحشيوعيزعيمأول

والاجتماعية.

فيريفيةعائلةإلىتيتوينتمي.الأولىحياته

النمسا-منجزءاكانتوكرواتيابكرواتيا.،كومرفيلث

وتم.المعدنيةالصناعاتفيعاملاذلكبعدأصبحالمجر.

في.ام139عامالمجري-النمساويالجيشفيتجنيده

وسقطجرحالأولىالعالميةالحربفيام،519عام

أطلق،ام179عامفى.الروسيةالقواتيدفيأسيرا

علىاستولواأنبعدالسجنمنسراحهالشيوعيون

الحزبإلىوقتذاكانضمقدوكانرومميا،فيالسلطة

الشيوعي.

التى،رأسهمسقطإلىبروزعادام،029عامفي

التىالأولىالعالميةالحرببعداستقلالهاعلىحصلت

الحزبتنطمعلىساعد.أم189عامانتهت

إلىبروزوارسلقانونيا،المحظوراليوغوسلافىالشيوعي

لإرباكتيتواسمبروزاستخدم.أم289عامالسجن

بعدوفيما،ام349عامسراحهإطلاقبعدالشرطة

السكرتيرمنص!تولى.الحقيقياسمهإلىتيتوأضافه

منالفترةخلالاليوكوسلافىالشيوعيللحزبالعام

رئيساأصبحعندماام669عامإلىام379عام

.للحزب

الموالينوقادتيتونظم،الثانيةالعالميةالحربخلال

يحتلونكانواالذينالألمانوحاربواوالعصابات

مضادةأخرىمقاومةمجموعةحاربتيوغوسلافيا.

بعد.خسرتولكنهاالموالينتشينيكتسمىللشيوعية

ميهاتيلوفيتش.درازا،تشينيكقائدتيتوأعدم،الحرب

طةال!ثوعيا!يتيتوأشثما.اليوغوسلافيالقائد

ا!ىرةالولاراتبواعترت،ام459عاميوغوسلافيا

رئيساتيتوأصبح(.)السابقالسوفييتيوالاتحادوبريطانيا

للسيطرةالسوفييتيةالجهودأنإلا.للدفاعووزيراللوزراء

ستالينبينانشقاقحدوثإلىأدتيوغوسلافياعلى

عامالسوفييتيةالكتلةمنيوغولمملافياستالينطردوتيتو.

بعدوفيما.مستقلشيوعيقائدأولتيتوأصبح.ام489

رفضتالتىالدولباسمالرسميالمتحدثأصبح

.الباردةالحربفيالاشتراكأوالانضمام

معباندونجمؤتمرفياشتركام559عامفي

الإيجابيالحيادحركةانطلقتحيثونهروعبدالناصر

تحريربرنامجتيتوساند،ام689عاموفيالانحياز.وعدم

لإرساله()السابقالسوفييتىالاتحادوانتقدتشيكوسلوفاكيا

،ام719عامفي.الإصلاحاتلوقفالدولةإلىقوات

لحكمتشكلالذيالرئاسىالمجلسرئيسأصبح

السلطاتمنبكثيررئيسابصفتهتيتواحتفظيوغوسلافيا

وفاته.حتى

يوغوسلافيا.:انظر

مدينة)منفينيسيرسامام(.؟-576ا)487تدليان

الطويلةحياتهوخلال.الإيطاليةالنهضةعصرمن(البندقية

الرسامينمنواحداأصبحعاما،07حوالىاستمرتالتي

الفن.تاريخفىونجاحاتأثيراالأكثر

للأساطيرورسوماتصوراتيتيانأعمالتشمل

الرسمفيبشدةأثرأسلوئاطوروقد.الدينيةوالمشاهد

الألوانتيتياناستخدم.عام002منلأكثرالأورولى

يبدواللونوجعل.سميكةبفرلقيرسموكان،الفاتحة

رسمهفيبوضوحأسلوبهيظهرالاخر.باللونيمتزجوكأنه

هذاأثرولقدام(.)562أوروبااغتصابالمسماةللوحة

ذلكفيبمنالكبار،الفنانينمنالعديدفيالأسلوب

روبنز.بولوبيترورامبرانتغريكو،إل

والأرستقراطيينالملكيةالأسرةعنلوحاتتيتيانرسم

شجعانولكنهمظرفاءأنهمعلىشخصياتهصوركما

الإنسانيالجانبببراعةتيتيانأظهرلقد.بالحيويةمفعمون

خلالمنالرجلشخصيةتحكسليتيانالحمراءالقلنسوةذوالرجل

ما615عاماللوحةهذهأكملقدتيتيانأنويرجح.وتعابيرهوقفته

.الفكرينضوجهمراحلبدايةفي
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ويبلغتيتيكاكابحيرةفيالسالمونسمكيتوافر.المحليةويظهر.والإيماءاتالوجوهتعبيراتخلالمنلشخصياته

تقرييا.متراالأسماكهذهبعضطول-العظماءالزيتيةالصوررساميمنكثيرأعمالعلىتأثيره

-س5كل!جويز.فالزودياجودايكفانأنطونيسيرذلكفيبما

نوعينعلىيطدقاسمالتيجوسحلية.سحل!هالتدجو،البندقيةمنبالقربكادورديبيففيتيتيانودد

ووزنالجنوبيهة،أمريكافيتسكنالتىالسحاليمنتيتيانانتقلفيسيليو.تيزيانوهوالحقيقىواسمهلمحايطاليا.

وسحالي.سم9.وطولهاكجم5.2حواليمنهاالواحدةالأساتذةأيديعلىالرسملدراسةصبيوهوالبندقيةإلى

فيجحورهاتحفروهي.وعدوانيةوسريعةقويةالتيجوم!امص!االبندورةكطنتالوقتذلكوفيالفينيسيين.

والحشراتالحلزونوتأكلالصخور،تحتأو،الرمالالفنا!ن،منا!نأيديىلىشدربلقد.الإيطاليللفن

الزراعةمناطقفىالسحاليهذهوتعد.الفقارياتوصغار!ر.بلين!جيوفانىشقيقهذلكوبعدبلينيجنتايل

وتضع.الصغيرةوالفراخالبيضتأكللأنهاالافاتمنالفنانوصديقهبلينيجيوفانيتأثيرالأولىتيتيانأعمال

أجلمنوذلكالأليض،النملتلالداخلليضهاالأنثى

ء...جيورجولي

.الاخرىالحيواناتهجماتمنالبيضحمايةأدىلقد.روائعهإنتا!تيتيانبدأ،ام515عامفى

فيها.مدينةوأكبر،هندوراسعاصمةتيحوسيحالداأوروبافيالرئيسيينالفنأباطرةمعظبمقيامإلىتيتياننجاخ

...مقتنىبينمنوكانامامها.والوقوفلوحاتهبشراء

علنىالألمع،أ711لحز.4حمليةمنطقةديبلغلتمكاالخامستشارلزالكبار،الرومانأباطرةتيتيانلوحات

..ولي.".كط..ء!يسسوفرانسسوالملك،الثالثبولسوالباباالأولوفرديناند

جبلسفوخعلىحالياتيجوسيجالبااجزاءأقدمتقعوالعديدأسبانياملكالثانىفيليبواسثفرنساملكالأول

المنطقةلهذهالمجاورةوالمناطقشولتيكا.نوشماليبيكاشو.التشكيلىآلتصوير،:الرسمانظر.الإيطاليينالنبلاءمن

تاريخهايعودالتيوالمباني،الضيقةالطابوقبشوارعتتميز

تمالعشرينالقرنمنتصفومنذالتالمئكلشر.القرنإلىأبرإحدى!ط!بحيرة.لحيرةثيتيكاكا،

والفنادقوالمصارفالمكاتبمبانيمنالعديدتشييدبيصوبينالحدودعلىتقع.العالمفيالملاحيةالبحيرات

أيضاتسمىوالتي،مورازانبلازامنبالقربطولهاالبحر.سطحفوقم.2813ارتفاعوعلىوبوليفيا،

مدينةوسطفىالمهمةالمبانىومن.باركوسنترال2،كم.0038ومساحتها،كم72وعرضهاكما08

وتقعالجمهوريوالقصرالوطنيةالكنيسةتيجوسيجالبانهروينبع.م027منأكثرالأماكنبعضفيوعمقها

المصانغوتوظفتيجوسيجالبا.خارجالقوميةالجامعةويصبتيتيكاكا،لبحيرةالجنوبىالطرفمنديسجواديرو

بينمن.المدينةهذهسكانمنالعديدالحكوميةوالوكالاتبوليفيا.فىبوبوبحيرةفي

المصنعةوالأغذيةالمنسوجاتالرئيسيةالمنتجاتالجزرهذهبعضوتضمالبحيرةفيجزرعدةتنتشر

السككبنظامتيجوسيجالباولاترتبط.والمشروباتالجنوبيةلأمريكاالأسبانيالغزوقبلالهنديةالحضاراتبقايا

دولي.مطاربهاويوجدالبلاد،فىالحديديةالقرىمنعديدهناك.الميلاديعشرالسادسالقرنفي

عامتيجوسيجالبامدينةالأسبانيونأسسوقدالقرويونويصنعتيتيكاكا.بحيرةساحلقربالهندية

منالعاصمةتحولتام088عاموفى.ام578ينمووالذيتوتوراريسمىالذيالقصبمنالقوارب

اندمجتام389عاموفيتيجوسيجالبا.إلىكوماياغواالهنديةالتجارةالزوارقهذهتنقل.البحيرةسواحلعلى

مع-شولتيكانهرجنوبمدينةوهي-كوماياغوامدينة

مدينةشهدتالوقتذلكومنذتيجولمميجالبا.مدينةعرلا572حططود96)ص66

ايافيرى"لأشمال

سريعا.نمواتيجولمميجالبا---تيتيكاكا!-بحيرة

?5حولداكا.لأع-اليمش!س!ش!وفكدما!95/\(م3"21)

.سوراهند:يضاانظرا،فىغ!2!!!سالوليفيا

بيرو*ل!-بولو5-غلا---حس-ضم212

بر1؟"ءلمستببر-ثه!ي!!!ج(ع6!68)7

سكانهاعدديملغمدنها،واكبرالبانياعاصسمةقياظ،يمد-ارك!با--+كا--إه5822ألأف!لمج!صلم!اللاجمه!لافى

علىالساحلىالسهلعلىتيراناتقع.نسمة026!...؟كأ-اثجج!-:ءلدب!!جم!،بهثمالب!()2.!

الأدرياتيكي.البحرشرقيكم32بعد،--خد!!!4---!؟ا*1كونشالامصا

واسعةشوارععلىشيراناالمركزيةالمنطقةتحتوي--7---::،لفوكيد----:-لاك!ا!كاحبم.ا)*
---؟-؟-77--؟----قيورجيمتشيليإ

بهاويوجد.الخلابةالحجريةالمبانىجانبيهاعلىتصطفتيتيكاكابحيرة
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ومتاحفمتعددةأبحاثومعاهدالحكوميةالجامعةكذلك

النشرشركاتمقرهيتيراناأنإلىإضافة.ومسارح

الخفيفة.الصناعاتمنوكثيرألبانيا،فىالرئيسيةوالإذاعة

بدايةفيتيراناباشاسليمانزادهالعثمانيالقائدأسه!

ثم.الجامعمسجدهافىودفنالميلاديالسابكلشرالقرن

وفى.ام029سنةألبانياعاصمةتيراناأصبحت

000.12يقطهاكانالميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

عامألبانياعلىشيوعيةحكومةسيطرت.فقطنسمة

منالعديدوانتقلتيرانا،حدودمنولمسعتوقدام،449

للعمل.المدينةإلىالألبانيين

كاتبأم(.648)1584موليئاديتدرسو

وقد.تيليهلجابريلالمستعارالاسموهوأسبانيمسرحي

دونأسطورةام(063)إشبيليهمحتالرائعتهقدمت

يكونأنالمحتملمن.جواندون:انظر.الأدبفيجوان

68منهابقي،مسرحية004منمايقربألفقدتيرسو

ودينية،،تاريخيةمسرحياتتشملوهيمعسرحية

القصور،محتمعاتعنخفيفةكوميديةومسرحيات

علمتيرسوفهملقد.رومانسميةتراجيديةومسرحيات

الشخصياتابتداعفيبارعةمهارةوأظهرجيدا،النفس

ألف.الاسبانيالمسرحكتابمنمعاصريهبهافاق

وحكاياتام(،)624طليطلةحدائقالخفيفةالحكايات

ومجموعاتأم(،)635فائدتهامعالسعادة،جديةأكثر

مدريدفيتيرسوولدوشعرا.قصيرةومسرحياتقصصية

الرحمة.جماعةفيمهماوموظفاراهباوىن

ما!)37لميروفنافاللىفالنتيناتيرشفوفا،

فضاءرائدةأولوهي.سوفييتيةفضاءرائدة(.

دورة4لماجرا?تيرشكوفاقامت.العالممستوىعلى

رحلةفى6فوستوكالفضاءمركبةفيالأرضحول

الفترةخلالدقيقة5و.لمساعة07استغرقتفضائية

رائدوكالأ،أم639عاميونيو91وا6يومىبينالواقعة

حوليدوربايكوفسكي.إففاليريالسوفييتيالفضاء

إلىأطلققدبايكوفسكيكان.ذاتهالوقتفىالأرض

السفينتاناقتربتوقدتقريبا.بيومينتيرشكوفاقبلالفضاء

المسافةأصبحتحتىالرحلةهذهأثناءفيالفضائيتان

المسؤولونصرحوقد.متراتكيلوخمسةبينهما

إلىتهدفكانتالمزدوجةالرحلةهذهأنالسوفييت

خلالوالرجلالمرأةمنكلفع!لردالمتزامنةالملاحظة

دارت،التاريخيةالرحلةهذهوفيالفضاء.فيطيرانهما

مارةدقيقة88كلكاملةمرةالأرضحولتيرشكوفا

تابعمدارفيالقمرعننقطةأبعد)وهيالأوجبنقطة

كم902نحوأي-(قمري

نأحينفي-الأرضفوق

القمريالحفحيضنقطة

القمرمننقطةأقرب)وهى

كانت(قمريتابعمدارفي

.الأرضفوقكما74نحو

تيرشكوفااستطاعتوقد

الفضائيةسفينتهاتشغيل

تيرشكوفافالنيناأجهزةبوساطةيدوئا

قفزتوقد.اليدويةالتحكم

الغلافدخولهابعد6فوستوكمنبالمظلةتيرشكوفا

إلىكم261نحوبعدعلىونزلت،للأرضالجوي

)آسياكازاخستانفيكاركاندامنالشرقيالشمال

(.الوسطى

دونالفضاءإلىيسافرشخصأولتيرشكوفاكانت

الفضائيةحياتهابدأتفقداختبار.كطيارسابقةخبرة

125علىمايزيدقفزت)حيثبالمظلاتللقفزكهاوية

مدرسةفيللتدربتخطوعأنقبل(بالمظلاتقفزة

قيادةعلىتدريباتيرشمكوفاتلقتوقد.الفضائيةالتدريبات

المدرسة.تلكفيتدربهافترةأثناءالطائرات

منمقربةعلىماسلينيكوفوقريةفيتيرشمكوفاولدت

مصنعفىالعملوبدأتروسيا،غربيفييارسولافل

عمرها،منعشرةالثامنةفىكانتانللنسئمنذ

إبانالشيوعىالحزبرابطةفيعاملةعضوةوأصبحت

رائدتيرشكوفاتزوجتوقد.النسيجمصنعفيعملها

.ام!63عامنيكولايف.جيأندريانالفضاء

الففاء.رائد:أيضاانظر

وكايكوستيركىجزر.،وكايكوسليركس

علىالغربيةالهندجزرمنطقةفيتقعقاحلةرمليةجزر

وتشكل.الدومينكانجمهوريةمنكما04مسافة

الشعوبرابطةفىبريطانيةمحميةالجزرمجموعتا

وسولت،تيركجراندهيالجزرتلكوأهم،البريطانية

كايكوس،وساوثتيركعس،جزرفيكاي

الهندجزرانظر:.كايكوسجزرفيوبرفدنسيال!

الغربيه.

ويكعسب،2كم043قدرهاكليةمساحةالجزرتغطي

عيشهمنسمة.0047عددهمالبالغ،المقيمينمنالعديد

تيركجراندهيوالعاصمة.الأسماكصيدفيالعملمن

منوأول.تيركجراندجزيرةفيوتقعالمدنأكبروهي

الأسبانيالمكتشفهووكايكوستيركسجزراكتشف

.ام251عاموذلكليونديبونسجوان
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تيرنر.و..مجللفنانلوحة

بالتأثيراتافسانهمدىتعكس

والضوءوالماءللسماءالجوية

عناللوحةهذهوتعبر.الساطع

فىالمضيئةالمناظرمنالعديد

التييايطالياالبندقيةمدينة

مراحلأواخرفيتيرنررسمها

الفنية.حياته

رسامىأشهرم(.1581-1)775و.م.جتيرلر،

منكثيروفي.الإنجليزيالفنتاريخفيالطبيعيةالمناظر

العديدعنتيرنرتخلىالمائيةبالالوانولوحاتهالزيتيةلوحاته

،واللونوالضوءللجوتناولهفي،التقليديةالألحماليبمن

بشكلالعناصرتلكعالجوا،السابقينالفنانينأنذلك

الأشكالتتناولكانتتيرنرأعمالولكن،واقعي

إلىأوودخانوبخارضبابإلىتتحولوكأنهاوالخطوط

التيالطريقةتغييربوساطةوهكذاوالماء.للسماءقويضوء

51احتذأسلوباتيرنربدأ،الواقعبهايمثلونالفنانونكان

فترةفيالاخرينالفنانينمنوالعديدالانطاعيونالفنانون

العشرين.والقرنعشرالتاسعالقرنأواخر

مرانهوبدأ،لندنمدينةفيتيرنرمالوردجوزيفولد

عشرةالرابعةسنفىللفنونالملكيةالأكاديميةفيالفنعلى

فيويظهرالماء.بألوانالرسممجالفيبارعارساماوأصبح

كوزنسآر..جيمثلالإنجليزالرسامينتأثيرالمبكرةأعماله

أيضاتأثرقدالشابالرسامأنكماجيرتن،وتوماس

نيقولامثل،الفرنسيينللرسامينالطبيعيةالمناظربرسومات

بعرضتيرنرقامام097سنةمنوابتداءوكلود.بوسا

عضواانتخابهوتم،لندنفيالملكيةالأكاديميةفيأعماله

.ام208عامفيها

الرومانسية،والرواياتالدراماالمبكرةرسوماتهوتبرز

علىمثالأام()509السفينةحطامالزيتيةلوحتهوتقف

رسوماته.فيالجوعلىركزاللاحقتاريخهفيولكنههذا،

وقدالاسفار.واسيعوكانكثيرةبرحلاتتيرنرقام

منهاالعديدوفيالماء،بألوانالتخطجطةالرسومآلافرسم

ثلاثينياتوخلالألوانهاتألقعلىبالتجريبقام

لوحاتمنسلسلةرسمعشر،التاسعالقرنوأربعينيات

بينمنتعتبروهيالبندقيةمدينةمنلمناظرالماء،ألوان

تجريديةلونيةخاصيةيحققأنتيرنراستطاعوقد.روائعه

المطرام(،84)0العبيدسفينة:مثلالزيتيةلوحاتهفي

العظيمالغربيالحديديةالسكةخط،والسرعةوالبخار

انبهارهعنلوحاتهمنالعديدويكشفام(.84)4

لوحةهوشهيرمثالوثمةوالماء.للنارالبصريةبالمؤثرات

.جونرسكين،:انظرام(.)835البرلمانمبنىحريق

ام(.329-1861)جاكسونريكفريلىتيرنر،

عنقدمهلبحثنظريةحولشهرتهاكتسبأمريكيمؤرخ

نظريةشددتوقد.الأمريكيالتاريخفيالتخومأهمية

احتياجاتتؤمنالتىالأراضيتوافرضرورةعلىتيرنر

فيالديمقراطيةالقناعاتيدعممماوذلكالممستوطنين،

ليس،التخومإلىينظرتيرنركانوقد.المتحدةالولايات

عمليةباعتبارهاولكن،والغربالشرقبينخطاباعتبارها

وتبعاالجديدةللمنطقةالطيعيةللمواردتبعاباستمرارتتغير

المنطقة.تلكإلىالنازحينومعتقداتلخلفيات

الأمريكيالتاريخفيجديدةفكريةمدرسةتيرنرأسس

فيعقدالذيالعالميكولومبياملتقىفيبحثهألقىعندما

.ام398عامشيكاغو

فيالإقليميةالتقسيماتأهميةالأخرىأعمالهومن

عنهنالالذيالكتابوهوام(،)329الأمريكيالتاريخ

نأتيرنراستطاعوقد.م3391عامللتاريخبوليتزرجائزة
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والاجتماعوالاقتصادالجغرافيامجالاتفىالبحثيطوع

.التارلدراسةفيوالإحصاء

وعملالأمريكيةولمسكنسنبولاية،بورنجفيتيرنرولد

وماساشوسيتسوهارفاردوسكنسنجامعاتفيبالتدريس

.المتحدةبالولايات

قاداسودأمريكيام(.831-018)0ناتتدرلر،

عامقام.المتحدةالولاياتتاريخفيالعبيدثوراتأشهر

البيضمن06بقتلعبذا02-06نحوومعهام،831

فرجينيا.في

تيرنرتزعمهالذيالتمردهذافيالبيضقتلىعددكان

الولاياتتاريخطوالآخرتمردأيفىعددهممنأعلى

تلقىأنفرجينيافىالمليشياتاستطاعتوقد.المتحدة

عبدا.02نحوومعهشنفاإعدامهوتمتيرنر،علىالقبض

الأبرياء.منعبد001نحوبقتلالغاضبونالبيضقامكما

بولايةساوثهامبتونبمقاطعةمزرعةفيتيرنرولد

تعليمايتلقىأنعلصوجدتهوالداهشجعهحيثفرجينيا،

انتقلت،السنينمرفعلى.العبوديةويحاربالمدارسفي

أحدابنعلمهوقدالعبيد.ملاكمنالعديدإلىتيرنرملكية

مشهوراقوياقسيعمئاتيرنروأصبح.والكتابةالقراءةمالكيه

الإيمانهذاقادهوقدالعبيد،يحررأنأرادهاللهبأنيؤمن

التمرد.لتنفيذالتخططإلى

.جولرينيهدوبو،انظر:.التدروتريسين

كاثوليكيةراهبة(.ام0191799)الامتدرريرا،

لماوذلك،ام979عامللسلامنوبلجائزةعلىحصلت

تيريزاوتعرفالنصارىالفقراءخدمةفىجهودمنبذلته

فيتيريزاأسشااح!059عامفيالفقراء.قديسةباسم

بعثةباسمعرفتدينيةإرلمساليةالهنديةكلكتامدينة

الطعامتقديمعلىالجماعةهذهعملتحيثالصدقات

والمدارسالمستشفياتبتشغيلقامتكما،للمحتاجين

والفقراءالمجذومينوملاجئ،الشبابومراكز،الأيتامودور

.الجوعمنيموتونالذين

لهذهفروعأنشئتوقد

مدينة05فيالجماعة

فيآخرفرعا3و.هندية

الختلفة.العالمبلدان

واسمهاتيريزا،ولدت

جونيكساآجنيعه!الأصلى

الذيالبلدفيبوجاكسيو،

سكوبجيباسمحاليايعرف

تير-نراالأمالتحقتثممقدونيا.في

اتخذتوقد.ام289عامالهندإلىسافرتدينيةلمارسالية

الإرسالية.بتللثالالتحاقبعدلنفسهاالاسمهذاتيريزا

منسنواتعدةبعدكلكتافىالتدريستيريزابدأت

منحتهاالكاثوليكيةالكنيسةفإنولهذا،فيها.وجودها

سكانبينوالعملفيه،تقيمالذيالديربمغادرةالإذن

فىهنديةمواطنةأصبحتوقد.المدينةفىالفقيرةالأحياء

ذاته.العامذلك

عليهاحصلتالتيللسلامنوبلجائزةجانبوإلى

لأعمالهاتقديراأخرىجوائزتيريزاتلقت،ام979عام

تلقتهاالتيالجوائزتلكمن.والمحتاجينالفقراءتجاهالمتميزة

عامتلقتهاالتيللسلاموالعشرينالثالثيوحناالباباجائزة

لالجواهرجائزةتسمىالتيالهندوجائزة،ام719

.ام729عاملهامنحتالتيالدوليللتفاهمنهرو

أسبانيةراهبةام(.582-511)5القديسةتدريرا،

الكاثوليكيةالكنيسةفىالبارزاتوإحدى،الصيتذائعة

نية.الروما

مدينةفي)تيريسا(أيضاوتكتبتيريزاالقديسةولدت

إليهاأوحتوقدبأسبانيا.القديمةقشتالةمنطقةفيآفيلا

ضحواالذينلقصصوقراءتها،أوغسطينديرفىدراستها

أيضاهيتسعىبأنقديما،معتقداتهمسبيلفيبأنفسهم

كرمليون،ديرتيريزادخلت.أم33ءعامالتضحيةلهذه

عنهماتبحثفيهتجدلمحيثالديرذلكفيتبقلملكنها

محاولةبأيةتقملمفإنهاهذا،ومع.معتقداتمن

المتأنيةقراءتهاأنبيد.طويلةسنواتمدىعلىللإصلاح

والدها،وفاةواكبتهاالتيأوغسطينالقديسلاعترافات

مرتالتيالعاديةغيروالرؤىوالأحلامالهواجسوبعض

منبأنتشعروبدأت،قويةروحيةحالةفيهاأيقظتبها،

وقوتهابساطتهاإلىكرمليونديرجماعةإعادةواجبها

الجماعةتلكعنانشقتفقدذلك،علىوبناءوتقشفها.

تضعجديداديراوأنشأت،امء62عامأتباعهامنقلةمع

المعارضةأنومع.العمليالتطيققيدومبادئهاأفكارهافيه

الديرإنشاءفكرةعلىالباباوافقفقد،قويةكانتلخطها

أعضاءعامةمنهاطلب،المطافنهايةوفىالجديد.

.الأخرىالأديرةإلىالإصلاحيةأفكارهاتقديمالجماعة

بل،قشتالةفىالأديرةمنالعديدتيريزافتحتوقد

حققتوقدالمنطقةتلكحدودخارجأديرةوافتتحت

أهالطإصلا!علىدلعملالإنجازاتمنالكثيرجهودها

كرمليون.منطقة

إلىاسمهابضمجريجوريالباباقام،ام622عامفي

إلىالذاتيةسيرتهاتيريزاكتبتوقد.القديسطناسماءقائمة

عامجميعهانشرتالتيوالرسائلالبحوثمنعددجانب
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51فيتيريزاالقديسةبيومالنصارىويحتفل.ام587

.عامكلمنأكتوبر

بينكمبريامنويجدأإنجلترا،شرقيشماليقعنهرقير

بمدينتيمروراالشرقيالجنوبنحوويتدفقالأبناين،جبال

متجهاكاسلوبارناردتيسديلفىميدلتونوهمادرهام

تيزنهرعلىستكتونفىالنشطةالصناعيةالمناطقإلى

الشمالجهةإلىيميلذلكوبعدكليفلاند،فىوميدلزبرو

والطول،تيزماوثفىالشمالبحرفىليصبالشرقى

حتىللملاحةصالحوهواكم،21هوتيزلنهرالإجمالي

.ستوكتون

فيالقلعةبنيتتيسديل.فيكاسلبارناردعندتيزنهرعبريمتدجسر

.الميلاديعشرالثانيالقرن

كثيراذكرهوردوقد.بولسالقديسرفاقأحدليطس

كنيسةفيلبولسمندوباوعمل،بولسرسائلفي

لكريت.مطرانأولتيطسكانللتقاليدووفقا.كورنث

يناير.26النصارىعندبهالاحتفالويوم

العهدمنعشرالسابعالكتابهيتيطسإلىرسالة

العلماءمعظمأنإلابولسإلىالرسالةوتنعسبالجديد.

أتباعأحدبالفعلكتبهاالرسالةأنيعتقدونالمعاصرين

بولس.

والأنهاروالمستنقعاتالبركشواطئعلىينمونباتالثيفا

وأوروباآسيافيالأخرىالرطبةالمناطقوبعضوالبحيرات

ويوجد.البردياسمأحياناعليهيطلق.الشماليةوأمريكا

الأماكنبعضفيالتيفاينموتقريبا.صنفا02نحومنه

.الطوقتشبهالتيالخضراءبأوراقهكبيرةمساحاتليغطي

فيالكبيرةالتيفاارتفاعيبلغ

ولهاأمتار،3نحوأوروبا

أما.طويلةعريضةأوراق

التي()القزمالصغيرةالتيفا

وجنوبىأواسطفيتنمو

ارتفاعهافيبلغأوروباوشرقى

أوراقولهامترا،8نحو

المزهرةلأجزاءاتنمو.صغيرة

عناقيدتصبححتىالتيفامن

وتستخدماللونبنيةطويلة

.الأحيانبعضفيللزينة

علىالتيفاجذورتحتوي

ويصنع،تؤكلنشويات

الهليونيسمىطعاممنها

فمعراالتيفاينتج.القوزاقي

الملمسحريريناعما

.الجراحلتضميديستخدم

خلالالشعرهذااستخدم

الأولىالعالميةالحرب

(ام191-189)4

البركفىينموبرينباتالتيفاالصناممطاهـيرلإنتاج

.والمستنقعاتويستخدم.للقطنكبديل

بعفالمناطقفيالقوزاقي

.الاشتعالسريعةكمادةوالهندأوروبافى

التيفاء.:أيضاانظر

فصيدةمنعديدةنباتاتعلىيطدقاسمالثيفاء

الضحلة.المياهأو،المستنقعاتفيكلهاوتنمو.السعديات

طولهاويبلغ.الشكلثلاثيةأو،مستديرةقويةسيقانولها

شكلعلىالصغيرةزهورهاوتتجمعأمتار.أربعةحوالي

منالحصائرتنسجأنويمكن.السيقانأعلىفيعناقيد،

الخامالموادتامينفيالتيفاءمنيستفادوكذلك.السيقان

وتعد.والمنازلوالزوارق(،البيتبهيسقف)قشللغماء

.البريللبطمهماطعامابذرته

.البرديالتيفا؟:أيضاأنظر

تاجرم(.2091-2181)لويستشارلزتيفانى،

كتاجرالافاقشهرتهطبقت،الكريمةللأحجارأمريكي

.المجوهراتأنواعبأرقىالاناسمهاقترنحتى،مجوهرات

كونكتيكت،بولاية،كلينجليمدينةفيتيفانىولد

عامنيويوركمدينةإلىورحلالأمريكيةالمتحدةبالولايات

ماسرعانلكنه،للخردواتصغيراوافتئمتجرا،ام837



كمفرتلويس،تيفاني493

.والخزفالزجاجوأعمال،المجوهراتمجالفيتخصص

منالقيمةالمجوهراتأصئيستوردلاحقو!طوفي

للبيع.المنتجاتبعضلتصنيعمصانعشيدكماأوروبا،

المعروفالشهيرالزجاجتيفانيكمفرتلويسنجلهابتدع

كمفرت.لويس،تيفانيانظر:.تيفانيبزجاج

أم(.ا-339)848كمفرتلويس،تيفاني

القرنأواخرفيالملونللزجاجشهيرامريكىمصمم

فىبارزاعلماكان.العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسيع

حيقالجديد،بالفنالمعروفالعالمىالفنيالأسسلوبإنشاء

العامإلىعشرالتاسعالقرنتسعينياتمنالفنهذاازدهر

.أم019

رساما،حياتهوبدأ،نيويوركمدينةفيتيفانيولد

مجالفىخاصةالزخارفبفنأولعماسرعانولكنه

معاتفاقياتفيدحل،ام987عاموفي.الملونالزجاخ!

شركةكونحيث،المعاصرينالفنانينمنالعديد

ما088عاموفى.الحديثالديكورأعمالفيمتخصصة

بزجاجالمعروفالملونالزجاجلتصنيعبراءةعلىحصل

منإليهنظرتكلمالونهيتغيرالذيالزجاجوهوالقزحي،

الخاصةشركتهأنشأام885عاموفي.مختلفةزاوية

اسمتيفانىسجلأم498عاموفي.الزجاجلأعمال

القزحى.اللونلزجاجاليدويةاعمالهلوصف!افرايل

الزجماج.:أيضانظرا

منواحدالنمشية،الحمىكذدكويسمىالديفوس

الريكتسية،تسببهاالتيالمعروفةالأمراضمنمجموعة

تسلكماكثيرالكنهاالبكتيرياتشبهدقيقةكائناتوهى

هذهتقوم.بكتيريا،الريكتسيةانظر:.الفيروساتسلوك

الأوعيةجدرانساتلافالإنسانجسدفيالكائنات

نأكما.الجلديوالطفحالنز!إلىيؤديمماالدموية

،والإنسانالحيوانتغزوالكائناتهذهمنالأنواعبعض

مستودعاتاسمالمصابةالحيواناتعلىيطلقماوكثيرا

.المرض

ومنآخرإلىإنسانمنالتيفوسأمراضانتقالويمكن

.والسوسوالبراغيثالقملبوساطةالبشرإلىالحيوانات

الوبائيالتيفوسذلكفيبماالتيفوسمنأنواععدةوتوجد

منذلكوغيرالقراديوالتيفوسالفأريوالتيفوس

الختلفة.الحميات

التيفوسباسمأيضاويعرف.الوبائيالتيفوس

انتشارا.التيفوسأنواعأكثروهوالقملتيفوسأوالتقليدي

هذاارتبطوقد.البشريالقملطريقعنانتشارهويتم

نإإذ!التارلعبروالمجاعاتبالحروبالتيفوسمنالنوع

فتراتخلالوالبؤسالنظافةوعدمالمكتظةالتجمعات

لآخر.شخصمنالملوثالقملانتقالتنشطالحروب

أولئكمنأكثربأعدادالتيفوسمنالجنوديموتماوغالبا

قدالتيفوسأنالمراقبونقدرفقد.القتالفييموتونالذين

الفترةخلالروسيافيشخصملايينثلاثةمنأكثرقتل

-191)4الأولىالعالميةالحربأعقبتالتيالثورية

ام(.919

شمالفيالوبائيالتيفوسمنحالاتحدثتوقد

-1)939الثانيةالعالميةالحربإبانوكورياواليابانإفريقيا

معسكراتمنالعديدفيشائعاكانأنهكماأم(.459

001كلبينمن52أنالعلماءويقدر.النازيةالاعتقال

وفي.حتفهميلقونالوبائىبالتيفوسمصابينشخص

واسياإفريقيافيالوبائيالتيفوسينتشرأحياناالراهنالوقت

أمريكا.وجنوبووسط

فىالتيفوسأمراضلكلالأوليةالأعراضوتتمتل

ترتفعوقد.والهذيانوالخدرالجلديوالطفعالصداع

وألثلاثةعاليةوتبقىم04منأكثرإلىالمريضحرارة

الممكنةالمضاعفاتومن.بسرعةتنخفضثم،أيامأربعة

والدورةالقلبومشكلاتالرئويالالتهابللمرض

بعضفيلكنه،العادةفيبطئاالشفاءويكون.الدموية

منيشفونالذينبعضأنإلآ،تامةمناعةيعطىالحالات

وبعد،أجسادهمفيالحيةالجراثيميحملونالتيفوس

منجديدةنوبةتحدثأنالجراثيملهذهيمكنسنوات

.المرض

المستوطن،التيفوسأيضاويسمىالفأري.التيفوس

طريقعنالبشرإلىينتقل،المرضمنمعتدلشكلوهو

فييحدث،الوبائيالتيفوسكمثلومثله.الفئرانبرغوث

نفسها.والسرعةبالسهولةينتشرلالكنه،العالمأنحاءكل

وبراغيثهاالفئرانأعدادعلىالسيطرةفيالتحسنأدىوقد

مرضحدوثفىحادانحسارإلىالحضريةالمناطقفى

الفأري.التيفوس

اليابانيةالنهرحمىأيضاويسمىالقرادي.التيفوس

آسياقارةأرجاءكلفيويوجدتشتجاموشي،وحمى

بالتيفوسآثارهفىشبيهوهو،الهادئالمحيطوغرب

المسماةوالعثةالسوسطريقعننقلهويتم،الوبائى

الخارقة.بالبراغيث

العالمأنحاءمنالعديدفيمعروفوهو.التكتيفوس

المرقطةالروكيجبالحمىوأشهرهامحليةبأسماءأحيانا

الجراثيمتغزو.الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكامنكلفي

الأمريكي.الكلبوقرادالروكيجبالفيالاخشابقراد

فئرانمثلحيواناتتلدغعندماملوثاالقرادويصبح

تلدغوعندما.المرضبجرثومةالمصابةوالكلابالحقول
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ذلكدممجرىإلىالجرثومةبنقلتقومماشخصاالقرادة

لأولالحمىمنالنوعهذاالأطباءاكتشفوقد.الشخص

.المتحدةالولاياتفيالروكيجبالمنطقةفيمرة

وبشكلالحيويةالمضاداتالأطباءيستخدم.العلاج

أمراضلعلاجوالكلورامفينكولالتتراسيكلينخاص

خصيصاأعدتلقاحاتيستخدمونأنهمكما.التيفوس

المرضانتشارعلىوللسيطرة.الأمراضهذهمنللوقاية

الحقلفيالعاملينفإنالوبائيالانتشارظروففيخاصة

يقومونإذ،الحشريةالمبيداتيستخدمونماكثيراالطي

الحشراتتقتلالتيالمبيداتبهذهوملابسهمالناسبرلق

.للمرضالحاملة

.الفيروس،د.د.تأيضا:ان!

النهرهذاويرتفعأسكتلندا.جنوبفينهرثيمدوت

بوردرز،وإقليموجالويدمفريزإقليمبينماالحدودإلى

الشمالإلىمتجهاكم65حواليالنهرهذاويجري

فيتويدنهرمعليلتقيالحدود،إقليمخلالالشرقي

كيلسو.

نيتنموالتيالأشمجارمنالتيكشجرة.شجرة،التيك

بجنوبالاستوائيةالغاباتإلىأصلهاويرجع.الغابات

صناعةفىكبيرةقيمةالتيكولاخشابآسيا.شرق

كمابالماء.ولاتتأثر،قويةلأنها،الأثاثصنعوفي،السفن

آسيا.شرقيجنوبغاباتفىتنموالكشجرة

منلوح.أخرىومنتجات،والأثاثالسفنصنعفيئستعملالتيك

نحتهتم)اليسار(فيلتمتال.جميلةتشكيلاتله(اليمين)علىالتيك

التيك.من

دهنيةمادةبهاأنإلىبالإضافةتلميعها،الممكنمنأنه

.للحشراتمقاومتهاعلىتساعد

وكثيرا،م45إلىأحياناالتيكشجرةارتفاعيصل

نوعاوتنتج.سم4هوعرضسم،6.بطولأوراقهاماتكون

سقففيالتيكأوراقوتستخدم.البنفسجيالصبغمن

تنتجالتيالبلادومن.التغليفموادإنتاجوفى،البيوت

تعرفشجرةوهناكوبورما.الهندتجارياالتيكخشب

أيضااشتهرتالإفريقىالسنديانأوالإفريقيالتيكباسم

أخشابتعمركمالاتعمرأنهاغيرأخشابها.بجودة

التيك.

ام(.ا-263355هـ،756-)662تيكروزابن

التميمىتيكروزبنإسماعيلبنيحيىبنإسماعيل

المذهب.شافعيمفسرأصوليفقيه.الباليالشيرازي

القضاءرئاسةإليهأسندشيراز.أعمالمن،بالإلىينعسب

تفقه.القضاةقاضيلقبلذلك،مبكرةسنفيبفارس

البالي.الشعارالدينقطبعلىالتفسيروقرأوالدهيدعلى

كان.القرآنقراءةوكثرةالخيروسابالتدينمشهوراكان

لهكان.الكوارثنزولعندالاحتمالكثيرالصبرجميل

عنفوانفىنحبهمنهمكلقضىالعلمأهلمنأولادثلاثة

محباوالأمراءالملوكعندالشأنعظيمكان.شمبابه

وملكهمشيرازأهلبينحصل.الناسبينللإصلاح

وأصلحفتدخلالاخرلمحاربةمنهمكلوتهيأ،خصومة

شرحبمالفقهفىالركنيةالقرائنمنها:مؤلفاتله.بينهم

فيمختصروله،الفقهأصولفيالحاجبابنمختصر

.الكلام

إندونيسي،سياسىا-9918(.)854عكمرتيكو

إندونيسيا.فىسومطرةشمالفيآكيفيرئيساكان

أحيانا،الهولنديينالمستعمرينجانبإلىحاربوقد

بطلاالآنيعتبروهو.أخرىأحياناضدهموحارب

ندونيسيا.إ

كانعندماام873عاممنالهولنديينتيكوعمرقاوم

غزوالهولنديونحاولعندماوذلكالداتار،لقريةرئيسا

جانبإلىللحربتيكوانقلبثم.الأولىللمرةآكي

رئيساونصبوهاستخدموهحيا،ام398عامالهولنديين

الاكينيين.منمقاتلا025منتتألفعسكريةوحدةعلى

الاعتماديمكنصادقا،حليفاالهولنديالحاكمواعتبره

ثم،نفسهليقويالفرصةهذهاستغلتيكوعمرأنإلا.عليه

ما698عامالهولنديالجيشالجنود،ورفاقههواعتزل

قرابةالهولنديونلاحقهوقد.الاكينيينصفوفإلىوعادوا

فانالهولنديالحاكمبقيادةقوةتمكنتثم،سنواتثلاث



تدكومسبه693

علىميولابوافيوقتلهتيكولعمركميننصبمنهيوتز

لآجمما.الغربيالشاطئ

منبارززعيمام(.813-؟ا)765تيكومسيه

وقد.الأمريكيةالثورةبعدالأمريكيينالهنودقبائلزعماء

حلففىالأمريكيينالهنودقبائلجميعتوحيدعلىعمل

البيض.ضدالهنديةالأرضعنالدفاعيستطعواحد

.الشهابأوالثاقبالنجمتيكومسيهكلمةومعنى

منزعيمابنوهو-تيكومسيهأنالمعتقدمن

كولمبوسجنوبىسكيوتونهرواديفيولدقد-الشاونيين

منواثنانأبوهوقتل.المتحدةبالولاياتأوهايوبولاية

الأمريكيين.المستوطنينمعمعركةفيإخوانه

أراضيعلىبسرعةيستولونالبيضالمستوطنونأخذ

مقدسةحرباتنسكواتاواوأخوهتيكومسيهبدأوقدالهنود،

تنسكواتاواقادولقدللهنود.الهنديةالأرضعلىللإبقاء

تيكومسيهكانكمادينيا.بعثاالشاونيينبنبيوالمعروف

ميادينفيقائداملهضاوخطباقوئامحارباكانالذي

موطنهمنكللدونمرتحلاسافرولقد.والحربالسياسة

الروكي.جبالشرقيتقريياجمئالقبائلإلىأوهايوفي

الهنودأرضعندفاعاحار!.الأمريكيينالهمودزعماءمنتيكومسيه

عامحربأثناءالبريطانيالحيمقيعقواتهتحالفت.البيصضد

التايمز.نصمعركةفىوماتام281

الطريقفيالهنودقيادةنحوالكثيرالرجلانبذلولقد

عليه.وسارواالأوائلأجدادهماختطهالذي

هاريسونهنريوليمكانمعاهدةتيكومسيهشجب

نشوبإلىهذهخطوتهوقادتالهنود.مععقدهاقد

الهنودحروبانظر:.ام181نوفمبرفىتيبكانومعركة

لمحاربةالبريطانيةالجيولقإليتيكومسيهانضمالحمر.

المسؤولللواءقائداوعمل.ام218حربفيالأمريكيين

فيقواتهيقودكانعندماقتلولقدالهند،فيالحلفاءعن

.إيريبحيرةفيبيريأوليفرالقائدانتصاربعدكندا

علىيقعحصنتيكوندروجا.حصنروجا،ليكودلى

الأمريكية،المتحدةبالولاياتنيويوركفيشامبلينبحيرة

يتحكمكانإذ،الأمريكيةالثورةأثناءمهماحصناوكان

وعندما.الكنديةالمياهجهةمنيأتيللغزوطريقأيفي

حملةالأمريكيينمنمجموعةنظمت،الحرببدأت

وهوألن،أثانالمجموعةضمتوقد.الحصنعلىللسيطرة

عاممايو01وفي.فيرمونتولايةمنالمستوطنينمنقائد

ولايةمنجنوداارنولدوبندكتالنقاد،ام775

دونالحصنعلىواستولوا،مباغتهجومفىفيرمونت

علىالسيطرةالبريطانيوناستعادثم.الأرواحفيخسائر

عندماذلكبعدتركوهأنهمإلا،ام777عامالحصن

الغزو.طريقاستخدامفيالأملفقدوا

متحفإليهوأضيف،ام809عامالحصنبناءأعيد

.الثورةأثناءالجنوداستخدمهاأدواتعلىيحتوي

الانالتيلقماشمعظمويصنع.متينحشنقماشالتدل

فتصنعالتيلمنالراقيةالأنواعأما.الكتانأوالقطنمن

تيلالتشكيليونالفنانونويستخدم.المصنعةالأقمشةمن

يستعملكما،الزيتيةلوحاتهملرسمالكتانأوالقطن

وتصنع.التنسلعبةولأحذيةللملابسأيضاالخيش

النوافذومظلاتوالخيامالمراكبوأشرعةالناقلةالأحزمة

التيل.منالثقيلةالأنواعمن

وهو.سويسرافىمعروفأسطوريبطل.وليمتيل،

النمساويينعنللاستقلالالسويسريةالحركةروحيمثل

ترويوكما.الميلاديعشرالرابعالقرنفيالهابسبيرج

وقدكلها.يوريولايةفيرامأبرعتيلكان،الأسطورة

ينحنواأنالسويسريينكافةجيسلرالنمساويالشريفأمر

فيالرئيسيةالساحةفيعمودعلىوضعهاقبعةأمام

إلا.القبضعليهفالقىالانحناء،رفضتيللكن.التدورف

تيلاستطاعإذاتيلسراحلماطلاقوعدجيسلرالشريفأن

ابنه.رأسعلىتوضعتفاحةبهفيصيبسهمهيرميأن



793فلليبجورجليليمان،

وضعتتفاحةبرميعرفوقدسويسريا.أسطوريابطلاكانتيلوليم

بالسهم.ولدهرأسعلى

قتلاعتزم"!كنت:قالثم،التفاحةتيلأصابوقد

حدثتوقد."بأذىابنىأصيبإذاجيسلرالشريف

وهنا،جيسلر.الشريفمركبفيتيلوجودأثناءعاصفة

إعادةعلىالملاحينيساعدبأنلتيلأمرهجيسلرأعطى

ثم،الشاطئفىتيلوغاب.بسلامالشاطئإلىالمركب

أدىوقدقتيلا.فأرداهالطاغيةقلببهأصابسهمارمى

هذهوتعتبر.السويسريينثورةإلىالبطوليالعملهذا

المعروفةشيلرفريدريشجوهانلمسرحيةأساساالقصة

روسيني،جيوشينوكتبوقدام(،0)84تيلوليمباسم

ام(.82)9تيلوليم:أيضاسماهالأوبراأعمالمنعملا

لاهوتعالمام(.659-)1886بولتيلتش،

حلل.الحضارةدراسةفىبارزاطالباكانالمولد،ألمانى

اللاهوتيةالنظريةكتابهفىالحضارةوأنماطأشكال

جميعفطالدينىالبعدموضحاام()959للحضارة

والأساطيرالرموزنظريةتيلتشووضع.الثقافيةالأنشطة

ويعتبرام(،)579للدينالمحركةالقوىكتابهفىالدينية

فيصدرالذيأعمالهأشهرالمنهجيةاللاهوتنظريةكتابه

هذاوفيام(،639،ام5191،959)مجلداتثلاثة

نظرهوجهةمنوالمسيحاللهمعنىتيلتشفصرالأدبيالأثر

المعاصر.والفكرللحياةالفلسفيةبالقضايايتعلقفيماهو

منبالقرب،ستارمميدلفىتيلتشجوهانزبولولد

تجاربهنتيجةوحياتهأفكارهتغيرتوقدبألمانيا.،ليبزج

-ا19)4الأولىالعالميةالحربفيلوثريكقسيصر

فىاللاوجود""قوةبهوسماهماواجهلقدام(.189

،بالموتيتعلقفيماالحربخلالللجنودالنفسيالقلق

الشجاعةكتابهفي.المغزىأوالهدفوضياع،والمعصية

الوصدقوةتعنىاللهكلمةأنفهمام(،)529المتوقعة

بشجاعة.القلقعلىالتغلبفيالخبرةفىذاتها

النازية،ظهوربعد،ام339عامألمانياتيلتشترك

المعهدفىبالتدريسعمل،المتحدةالولاياتفيواستقر

هارفارد،جامعةوفينيويوركمدينةفيالنقابىاللاهوتي

شيكاغو.وجامعة،ماساشوسيتس

ام(.639-)0188جريمثتوماستيلور،

مكتشفىأحدوهو،بريطانيأصلمنأستراليجغرافي

واتجه،سيدنىفيالجيولوجيادرس،الجنوبيةالقطيةالقارة

الأولىالعالميةالحربفترةقبلالجغرافيادراسةإلى

جغرافيةمدرسةأولجريفثتوماسأسس!ولقدوأثناءها،

جغرافيةمدرسةأولكذلكوألمس!،سيدنيجامعةفي

الجغرافية:أعمالهأشهرومنتورونتو.فيبكندا

أستراليا،وطقسمناخ،الشرقيةأستراليافزيوغرافية

،البشريوالجنسالبيئةبمالاكصاديةوالجيولوجياالتعدين

القرنفيالجغرافيا،الحضريةالجغرافيابموالأمةالبيئة

العشرين.

ام(.منا-767)681فيليبجورج،تيليمان

تيليمانكتبوقد.عصرهفىالألمانالموسيقىمؤلفىأشهر

ألفعشر.الثامنالقرنفيالمشهورةالموسيقيةالقطعآلاف

علىالمغنينمنمجموعةتنشدهاكانتقطعةألفمنأكثر

والكونشيرتوالأوبراألفكما،تمثيلغيرمنالموسيقىأنغام

بضعةيعزفهاالتيالحجرةوموسيقىالكنسيةوالتراتيل

موسيقىأنوالواقعالعدد.قليلجمهورأمامموسيقيين

الباروكيالأسلوببينمهمةوصلحلقةتعدتيليمان

لجوزيفالكلاسيكيوالأسلوبباخسبستيانلجوهان

.هايدن

قوياوإدراكاوالتناغمللحنفهماتيليمانأعمالتبين

بأناهتم.الموسيقيللشكل

لأداءمناسبةموسيقاهتكون

أشهرتضمنتوقد.الهواة

ديرالأوبراليةأعماله

سوكريش!جيدولديج

بيمبينونوأم(،172)

وشملتام(بم)725

مجموعةأناشيده

جوتيسهارمونيشر

تيليمانجورج-721)5دينت



تيماء893

مماأعمالثلاثةالأوركستراليةأعمالهوتضمتام(؟726

أم(.)733المائدةموسيقىعليهأطلق

.ليبزجفيودرسبألمانيا،ماجديبرجفيتيليمانولد

بينمينآمفرانكفورتفىللموسيقىمديراتيليمانوكان

للكنائسالموسيقىالمديرأصبحثم،ام72وأا271عامي

قضىحيثأم،721عامهامبور!فيالخمسالرئيسية

أوبرامديرمنصبتيليمانشغلوقد.هناكحياتهبقية

تيليمانكتبوقد.ام738و1722عاميبينهامبور!

1718عامىنشرت.مجلدينفيتقعذاتيةسيرة

.ام973و

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:تيماء.

مانشسترفىالمحلىللحكمتابعةمقاطعةفب

نسمة.007.121فيهاالسكانعددإنجلترا.في،الكبرى

وتقع.للمقاطعةالإداريالمركزأندرلاينآشتونمدينةوتعد

الملابسذلكفيبماتيمسايد،فىالصناعاتمنالعديد

الأطعمة،وصناعة،والهندسة،الحاسوبوخدمات

الصناعاتوتستخدم.والنسيجالطبيةوالمستحضرات

إلىالمقاطعةاسمويرجع.العمالمنالكثيرفيهاالخدمية

يخترقها.الذيالتيمزنهر

رنقاءأحد،نصرانىتسيسام(...-؟)تيموتي

وهو،الصغرىبآسياليسترا،فىولدأنهالمرجحومن.بول

النصرانيةإلىتحولأنهويعتقد.يهوديةواميونانيأبمن

كانإنه:ويقال.إليهوتحدثالأولىبرحلتهبولقامعندما

لاحق،وقتوفيليسترا.فىببولالتقىعندماحواريا

كنيسة.مطرانمنصبشغل

إليهالموجهةوالثانيةالأولىالإنجيليةالرسائلتعرف

ذلكيرجع.الرعاةبرسائلتيطسإلىالموجهةوالرسالة

بحكميتعلقفيماللقسيسينالنصحعلىتحتويأنهاإلى

النصرانيوالإيمان،والتعليم،الكنيسةوموظفي،الكنيسة

كتبالذيهوبولكانإذافيماالنقادويختلف.والثبات

كتابتها،تولىآخرمؤلفاأنالبعضيرىلا.أمالرسائلهذه

المعلوماتقلةالسببذلكويفسر.بولأفكارباستخدام

تيموثيومآثرشخصيةعنالرعاةرسائلتقدمهاالتي

الاصلي.

العشبيالنباتمننوعالتيموثية.عشبالتيموتية،

أساسايزرعمهمنباتوهو،المروجعشبعليهيطلق

هيئةعلىوينمو.المجففالعلفأوالتبنعلىللح!ول

تحمل.سما.و.05بينطولهايتراوحعشبيةباقات

والتيموثيةجدا.صغيرةزهريةعناقيدالمورقةالهزيلةسيقانه

شماليفىأصلاوتوجد،الباردةالفصولنباتاتإحدى

وآسيا.أوروبا

لا،ذلكومع،حولىمعمرنباتالتيموثيةعشب

حصادهحالةفيأوباستمرار،الماشيةرعتهإذاطويلايعي!

زراعتهاعندجودةالتيموثيةنوعيةتزداد.مبكرةمرحلةفى

استخداميتمالدولبعضفي.الفصةأومإلبرسيم

العلفأوالتبنعلىللحصولللتيموثيةالأولىالحصدة

الماشية.لرعىالمرعىفىالتاليةالحصداتوتترك.المحفوظ

المعتدلة.المناطقفىالتيموثيةزراعةتنتشر

النجيل.:أيضاانظر

مساحتهاتبلغآسياشرقيجنوبفىجزيرةقيمور

الشطركان.نسمةمليوناسكانهاعدد2.كم000.31

عامالدولةتشكيلمنذإندونيسيامنجزءاتيمورمنالغربى

القرنفىبرتغاليةمستعمرةالشرقيالشطروكان.ام949

الشعبطلبام،ء79عاموفي.الميلاديعشرالسادس

القتالنشب.البرتغالعنالاستقلالبهاالموجودالتيموري

أرضهماستعادةفىرغبواالذينالتيموريينجماعاتبين

منلاحقوقتوفي.الشرقيةتيمورالبرتغاليونالحكامفترك

الشرقية.تيمورالإندونيسيةالقواتاحتلت،أم75!عام

عامإندونيسيةمنطقةوأعلنتهابالمنطقةإندونيسياطالبت

العصاباتبينمتقطعةفتراتعلىالقتالاستمر.ام769

تيمورفعانت،أعوامسبعةلمدةالإندونيسيةوالقواتالتيمورية

المواطنينمنكثيروماتالغذائيةالموادنقصمنالشرقية

القرنمنالثمانينياتمنتصففيالمنطقةاستقرتجوعا.

اقتصاديا.وتطورتالعشرين

1718هـ،ا843-821)8حمدأ،تيمور

عالمتيمور.محمدبنإسماعيلبنأحمدام(.039

.مصريوباحثومؤرخوأديب

عائشةأختهفربتهأشهر،ثلاثةوعمرهأبوهمات

فيالعلوممبادئتلقىعصرها(.شاعرات)أشهرالتيمورية

وتومئفي،عصرهعلماءعنالأدبوأخذكليبر،مدرسة

والشيخالشنقيطيمحمودمحمدالشيخلدىاللغةعلوم

وغيرهم،،الخللاتىمحمدرضوانوالشيخالطويلحسن

الأديبليالدوهو،مؤرخاوباحثابالأدبعالمأفأصبحع

المجيمفيعضوااختيرتيمور.محمودالمشهوروالروائى

التيالتيموريةالخزانةصاسماوهو؟بالقاهرةالعلمي

المطوعةالكتبمنوفيهاالمصريةالكتبدارإلىانضمت

المصرية،المكتباتمنغيرهافيوجودهمايعزوالخطوطة

حسبمرتبةالفهارسلهاووضعوترتيبها،بجمعهاعنى

ينشرها.لملكنه،الفنون
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سائرونشرالعربيةاللغةعلىغيرةتيمورولأحمد

الوطواطالدينرشيدرسالةبنشرعني.والمعارفالعلوم

،المحاوراتمنالزمخشريالإماموبينبينهجرىفيما

على.كردلمحمدالبلغاءرسالةضمنطبعت

التصوير:التاليةمؤلفاتهونشرتوفاتهبعدلجنةوتاثفت

الأربعة،المذاهبحدوثفيتاريخيةنظرةبمالعربعند

ومنتنأاليزيديةبمالقاموستصحيح؟العربلسانتصحيح

السيوطي،قبر،العربلعب،الأعلامفمبطنحلتهم،

الام)وهوالفوائدمعجم،وعقيدتهالمعريأبوالعلاء

،والقياسالسماع،التيموريةالتذكرةكلها(؟لمؤلفاته

أعيانبمالنبويةالاثاربموالرتبالألقاب،العاميةالاثار

عشر.الرابعالقرن

مخطوطا.مازالمؤلفاتهمنكثيروهناك

هـ،ا-311393)2أحمدمحمودتيمور،

يختميحديثمصريوقاصأديبام(.ا-498739

الذيباشاتيمورأحمدوالدهكانإذ،وأدبعلمأسرةإلى

ويملكوعلومها،العربيةباللغةالمهتمينمنترجمتهتقدمت

أشهرمنالتيموريةعائشةعمتهوكانت،عامرةمكتبة

كبارتيمورآلبيتعلىيترددوكانعصرها.شاعرات

،عبدهمحمدأمثال،الزمنذلكفيوالأدبالعلمأهل

رضا.ورشيد،الباروديساميومحمود

دراستهإتماممنتيمورمنعالمرضأنمنالرغموعلى

وغناهاأسرتهجولههيأفقدالعليا،الزراعةمدرسةفى

قديمهالعربيالأدبمعينمنللنهليتفرغأنالمادي

الآدابفىخصوصا،القصةفنعلىيطاوأن،وحديثه

مثليجيدهاكانالتىاللغاتبعضطريقعنالأوروبية

الفرنسية.

ا!صيرة،ا!صةؤى!ابا!سنمنأكثرتيموركتب

والخواطر،،الادبيةوالدرالممات،،والمسرحيةوالرواية

العربىالأدبخريطةعلىمكانتهولكن،والرحلات

كونفقد.القصيرةالقصةلفنرائداكونهمنتنبعالحديث

القرنمنالأولالربعفيالكتابشبابمنمجموعةمع

إلىيهدفونوكانواالحديثةالمدرسةبسمىماالعشرين

أمتهم.واقعيعالجحديثعربىقصةفنإيجاد

بدأفقد؟المراحلمنبعددالقصصيتيمورعطاءمر

بمصطفىتأثرهبسببالخيالمنيغترفرومانسياكاتبا

تحولأنيلبثلمولكنهالمهجر،وكتابالمنفلوطيلطفي

قصصهيضمنأنعلىفحرص،الواقعيالمذهبإلى

خاصة،مجتمعهمنمستمدةوأجواءومشاهدشخصيات

هويسميهماإلىفترةبعدتحولثم.الشعبيةالطقات

الجوانببتصويرالاهتمامبهويقصدالإنسانيالمذهب

وعدم،والأحداثالشخصياتفيالعامةالإنسانية

كتابتهفىعادولكنه.الواقعيةالتفاصيلفىالإغراق

بصورةإليهلينظرالعامالعرليالمحليالواقعإلىالمتأخرة

بل،المحليةوالخصوصياتالأشياءبوصفلاتهتمشمولية

والمستقبلية.الانيةدلالاتهاإظهار

للهبمإحسان،الحيزامر:القصصيةمجموعاتهمن

ومن،شمروخ،المجهولنداء:رواياتهومنالغفير.نبوت

قريش.صقر،الخالدةحواء،31رقمالخبأ:تهمسرحيا

وقد.الهادفالأدب،القصصفن:درالاتهومن

الفرنسيةمنها:،لغاتعدةإلىأعمالهبعضترجمت

والإيطالية.والروسيةوالألمانية

م(.5041-؟3361هـ،08)737؟-8تيمورلئك

كانتلكنهامتراميةإمبراطوريةأقاممسلممغوليقائد

.الأعرجبتيمورأيضاتيمورلنكإلىويشار،الأجلقصيرة

سلالةمنمغولياالتتار،منتيمورلنككان

لزعيمأسرةفيتيمورلنكولدآخر.غازوهو،جنكيزخان

أصبحشبابهوفي.تركستانفيسمرقندمنبالقرب

ما358هـ،076عاموبعد.الرياضيةببراعتهمشهورا

عرلقواعتلى(.إسلامه)قبلكثيرةحروبفياشترك

فيواسعةمملكةوحكمام،936هـ،771سنةسمرقند

وجنوباغرباجيشهانطلقام936عاموبعد.الوسطىآسيا

.الصغرىوآسياوالهندفارسوبلادأفغانستانإلى

سورياإلىواتجه،ام893سنةالهندتيمورلنكفتح

دمرام204وفيبغداد،علىواستولى.ام104سنة

بأكمله.،لمقاومتهأرسلالذيالتركىالجيش

وبذلك.المصريةالجيوشوهزمدمشقعلىالعمتولى

فىمركزهاكانشاسعةلإمبراطوريةحاكماأصبح

نأقبلولكنه.الصينليغزوذلكبعدوتحرك.تركستان

وتفككت.معسكرهفيبالحمىماتهدفهيحقق

قصير.بزمنذلكبعدإمبراطوريته

التيمورية.عائشةانظر:.عائشة،التيمورية

التيمي.إبراهيمانظر:.إبراهيمالتيمى،

هـ،)661-728الدينتقى،تيميةابن

عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيام(.-328ا263

محمدبنالقاسمألىبنعبداللهبنالسلامعبدبنالحليم

زمانهفىالإسلامشيخ.الدمشقىالحنبليالحرانىتيميةبن

وصاحبالحصيفالدينومفتيأصولىفقيه،علمائهوأبرز

ولد.الإسلاميوالفكرالدينعلومفيالكبرىالاثار

غزومنهرباأسرتهمعدمشقإلىورحلبتركيا،بحران



الت!ن004

دمشقمشايخوعلىوالدهعلىالعلموتلقىالتتار.

فكان،أظفارهنعومةمنذالنجابةعلاماتعليهوظهرت

آلتحتى،النبوةمنهجمننهل.الحفظسريعالذاكرةقوي

هـ.072سنةوالعملالعلمفىالإمامةإليه

وعلمللفلسفةنقداالإسلاممفكريأشدمنكان

وقد.قبلهوليسالنقلبعدالعقلوضعإلىودعا،الكلام

وأوالنقلالعقلتعارصدرءسماهضخماكتابأصنف

علىفيهردالمعقوللصريحالمنقولصحيحموافقة

الضالة،الفرقأهلدعاوىفيهوفند،الفلاسفةفمطحات

منطق،السليمالمنطقوهو،الفطريالمنطقعنفيهودافع

علىحملالمنطقونعلىالردكتابهوفي.الكريمالقرآن

المفاهيمأنإلىذهبواالذينالمنطقيينمنأرسطوأتباعدعوى

لماأنهابحجة)الدليل(بالحدإلالاتدركبديهيةليستالتي

كانتوإلا،دليلمنلهالابدكانبديهيةغيركانت

تكتنفهالمفاهيمتحديدأنتيميةابنوبين،باطلةدعوتهم

وعلمالفلسفةأهلمنالمنطقعندافعمنوحتى،الصعاب

الفصلأوالجنستحديدبصعوبةالتسليمإلىاضطر،الكلام

إلىتيميةابنونسبه،التعريفعليهيقومالذي،الخاص

القياسفىالأوسطالحدإدراكسرعةفىالناساختلاف

يمشىالكلب،حيوانوالكلب،أربععلىيمشيحيوانمثل

لايحتاجحيوانالكلبوهوهناالأوسطفالحد،أربععلى

حاصل.تحصيلوالنتيجة.الغبيمنهولايستفيد،الذكىإليه

أنباعتبارأرسطوعندالبرهاننظرياتكذلكوانتقد

الكائناتأنحينفى،الذهنيةالكلياتيتناولالبرهان

معرفةإلىلايؤديفالبرهانولذلك،جزئيةموجودات

حاص.بشكلرباللهعامبشكلبالكائناتإيجابيته

إلىورجعبها،فسجنمصرإلىتيميةابنذهب

عنلفتواهالسلطانوحبسهالتتارضدوجاهد،دمشق

السلطاتعنددمشقعل!اءبهوتحرش!،الثلاثطلاق

فيها.وماتدمشققلعةفىثانيةفحبسبه،ليوقعوا

جنازته.تشيعأبيهابكرةعلىالبلدةوخرجت

الإصلاحإلىداعيامصلحا،صالحاتيميةابنكان

اللغةفيطويلباعذاوكان،والسنةالقرآنإلىوالعودة

علىمصنفاتهتربو.العلوممختلفوفيوعلومها،العربية

اقتضاءأهمها:منالختلفةالإسلامعلومفيمجلدثلاثمائة

السياسة؟الجحيمأهلعلىالردفيالمستقيمالمراط

المسلولالصارم؟والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعية

العقيدة؟والحقالخلقبينالواسطة،الرسولشاتمعلى

العقيدة،والإيمانالإسلامحقيقةعلىالكلام،التدمرية

وأولياءالشيطانأولياءبينالفرقانبيان،الواسطية

والنقل،العقلتعارضدرء،البقرةسورةتفسير،الرحمن

.الفتاوىمجموعةبمالنبويةالسنةمنهاج

يعودوربماسنة،4ر...منأكثرمنذتزرعفاكهةالتين

وصلتحتىانتشرتثمآسيا،غربىجنوبإلىأصلها

يونانيةقديمةوثائقوهناك.المتوسطالأبيضالبحرإقليم

.كطعامالتينرواجتصفومصريةورومانية

بينمنوالزيتونالتين-وتعالىسبحانه-اللهخصوقد

فىكماجليلةبخواصلاختصاصهمابهمابالإقسامالثمار

.ا:التين!والزيتونوالتدن):تعالىتوله

شكلعلىأومستديرةإماوهي،صغيرةالتينوثمار

وأصفراءأوخضراءإمامختلفةألوانولقشرتها،الكمثرى

.الثمرةلنوعتبعاوذلكسوداءأوبنيةأوأورجوانيةأووردية

يؤكلوهوالسكر،منعاليةنسبةعلييحتويوالتين

السكر.فىمحفوظاأومعلباأومجففاأوطازجا

وهي،باسمهتسمىالتينفيهاينموالتىوالأشجار

شتاء.الباردوالرطبصيفاالجافالحارالمناخفىتنمو

وإيطالياالبرتغالهيالتينإنتاجفىالرئيسيةوالبلدان

وتركيا.واليونان

ويبلغ،ام.عنارتفاعهايقلالتينأشجارومعظم

بعمق،مشققةأوراقوللأشجارواحدا.مترأجذعهامحيط

علىتنمووهى،البسلةقرونتشبهبنيةمنالثمرةوتنمو

نمووأثناء،الصغيرةالزهورمنمئاتعلىوتحتوي،الفروع

التينوأشجار.لبذاتوتصبحالبنيةهذهتكبرالثمرة

سنويا.مراتثلاثأومرتينمحصولهاتطرح

البريالتين-ا:التينمنرئيسيةأنواعأربعةيوجد

سانتين-4الأدرياتيكىأوالشائعالتين3-أزميرتين2

بدرو.

صالحةفاكهةتثمرمانادراالبريالتينوأشجار

داخلفيالصغيرةالتين)دبابير(زنابيروتعيش،للأكل

.الثمرةداحلتنموالنباتوزهور،الدافئالمناخديعمومايمموالتين
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اللقاحمعهاتحملالتينالزنابيرتغادروعندما،البريالتين

الزهور.من

حاملةالزنابيرعلىزهورهتلقيحفيأزميرتينويعتمد

منلقاحإلىتحتاجأزميرتينشجرأنواعوجميع،اللقاح

الثمر.تطرحلكيالبريالتين

سنويا.التينمحاصيلمننوعينبدروسانتينويطرح

لايحتا!الصيفأوائلفىيحصدالذيالأولوالمحصول

ينضجالذيالثانيوالمحصولالشائغ،التينمثلتلقيحإلى

أزمير.تينمثلالزنابيرتلقحهأنلابدالصيفأواخرفى

غرسطريقعنجديدةتينأشجارعلىالمزارعونويحصل

تطرحالحالاتمعظموفي.التينشجرمنمقطوعةفروع

وأربعسنتينبينتتراوحمدةبعدثمارهاالجديدةالأشجار

فاكهةذبابمنالتينأشمجاروتعانيزراعتها.منسنوات

الديدانالمسماةالصغيرةوالديدانالمتوسطالأبيضالبحر

التين.بأشجارإضراراالأوبئةأكثرمنتعدوهى،الخيطة

شحنهالصعبومنبسرعةيتلفالناضجوالتين

معظميقوم،السببولهذا،لتسويقهبعيدةلمسافات

الأفرانفيأوالشمسفيإمامحصولهمبتجفيفالمزارعين

.البعيدةالأسواقإلىشمحنهقبل

الهندفيتنموالتيالتينأشجارمنشجرةاليئغالقدن

البنغالتينمنالواحدةوللشجرةالبلاد.منوماجاورها

بطريقةالشجرةوتنمو.صغيرةكغابةتبدوكثيرةجذوع

قمةفىالبنغالتينبذورلماسقاطالطيورتقومحيث،خاصة

فيالبذوروتزهر.أخرىأشجاروكذلك،النخيلفروع

إلىالجذوربمدتقومالتيالأغصانتنشأثمالأشجارقمم

،جذوعإلىتتوسعثمتدعموهذه،الأرضنحوالأسفل

علىالشجرةلهدهالمعلقةالجدوعتعملآسيا.فيالبنغالتينشجرة

تتجذرثم،الأرضتجاهالأسفلنحوتنموالتيالأخرىالجذوعدعم

البنغالتينمنواحدةلشجرةويمكن،جديدةجذوعتكوينفيوتبدأ

.الجذوعآلافتكونأن

شجرةتقومنفسهالوقتوفي.جديدةأغصانتنموثم

بخنقها.الداعمةالشجرةعلىبالقضاءالبنغال

ماحدإلىشبيهةثمارالبنغالتينشجرةعلىوتنمو

شجرةأكبر.للأكلتصلحلاولكنهاللأكلالصالحبالتين

سريلانكاجزيرةفيالتيتلكهيالبنغاللتينمعروفة

جذع!3...منوأكثركبيراجذعاء3.لهاحيث

صغير.

تستعمل.للسوائلونفاذلينالبنغالتينأشجارخشب

يستعملهالذيالدابوقلتحضيرالبيضاءاللزجةعصارته

الطور.علىللقبضالصيادون

فيطبيعئاتنموعطمةشجرةصرتون!خليجثين

كوينزلاندفيالأمطارعليهاتسقطالتيالغابات

الحدائقفيتزرعوهيأستراليا.فيويلزونيوساوث

جذعولهاكبيرارتفاعإلىتنمووهي.وزينةظلكأشجار

وفي.الشجرةفروعمنهوائيةجذورتنمووقد.غليظ

ولهذه.التربةإلىالجذورهذهبعضتصلالاستوائيةالمناطق

الجزءفىداكنأخضرلونهامصقولةعريضةأوراقالشجرة

فيأزهارهاوتنمو.الأسفلالجزءفيصدئوبنيالأعلى

ويتحولالقرصينموالتسميدوبعدمستدير.قرصشكل

.صدئبنيلونذات،الشكلبيضاويةتينثمرةإلى

الكريمالقرآنسورمنالتينسورة.سورة،التين

.والتسعونالخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

تعالىلقولهالتينتسميتهاجاءت.آياتثمانيآياتهاعدد

.ا:التين!والزيتونوالتين)

العقيدةأمورتعالجالمكيةالسورمنالتينسورة

،البشريللنوعوعلاجلاللهتكريمتتناولإذوالتوحيد

والجزاء.بالحسابالإيمانوموضوع

والأماكنالمقدسةبالبقاعبالقسمالسورةابتدأت

علىفيهاالوحيلمحانزالتعالىاللهخصهاالتي،المشرفة

المكرمةومكةطور،وجبل،المقدسبيت:ورلسملهأنبيائه

الأمين!البلدوهذارز"سينينوطور!:والزيتونوالتين)

والنشور،البعثإنكارهعلىالكافرووبخت3.-ا:التين

العالمين،ربقدرةعلىتدلالتيالباهرةالدلائلتلكبعد

لقد)صورةوأجملشكلأحسنفيللإنسانخلقهفي

ببيانوختمت.4:التين!تقويمأحسنفيالإنسانخلقنا

بعديكذبكفما)الكافرينوعقاب،المؤمنينلماثابةاللهعدل

.7،8:التين!الحاكمينبأحكماللهأليسرز!بالدين

الكريم.القرآنسور؟الكريمالقرآنأيضا:انظر

تشبهفموكيةثمرةلهالصمارمننوعالشوكيالدين

المناطقفىمنهمتعددةأنواعتنمو.التينوأحياناالكمثرى
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ويسمى،والمكسيكالمتحدةالولاياتغربجموبالجافة

الصبار.أيضا

وهيشكلها.فيالكمثرىالشوكيالتينثمرةوتشبه

الشبيهالشوكيةالساقطرففيالثماروتنمو،المذاقطيبة

طويلة،لفتراتالماءنقصالنباتهذاويتحمل.بالأوراق

فلوريدافيكما،معتدلةأمطاروجودفيجيداينموولكنه

والأرجنتين.البرازيلوجنوبي

من)الصبار(،الشوكىالتيننباتساقيتركب

المفاصل.تسمىكالأوراقمتعددةمفلطحةقطاعات

التىالأنواعيحسمونالوسطىوأمريكاالمكسيكوفي

أمريكافىالأسواقفىالثماروتتوافر.باقصنةتؤكل

فىمتخصصأمريكىعالماستطاعوقد،اللاتينية

سلالاتتهجينمنبربانكلوثرالأمريكيوهوالبساتين

للإنسانطعافاا!شخدامهابغرضتزرع،أشواكبلا

والماشية.

البحردولفىالنباتهذازراعةإدخالتمكما

الكناريوجزرإفريقياوجنوبوسريلانكاوالهندالمتوسط

الغذائية،قيمتهإلىانتشارهفيالسببويرجعومدغشقر.

دودةمنحمرالأالصبغمادةاستخراجعلىيساعدأنهكما

عليه.تتغذىالتيالقز

أستراليا،فىالصبارزراعةإدخالتمام788عاموفي

هذهتستمرولهـاالأحمر.الصبغمادةصناعةفيلدوره

منآخريننوع!تالاستراليونجلبذلكومع،الصناعة

بصورةالنباتانتشرأم،009عاموبحلول.الفضولباب

عاما25خلالوفى.كالآفةخطيرةبدرجةللنظرلافتة

المراعىمنهكتار000.21لأ...منأكثرواحتلانتشر

صالحةالكمثرىشك!فىثمرةديالصبارم!نوعالشوكيالتين

.الورقتشمهشائكةساقأطراففىالتمرينمو.للأكل

حشرةمننوعاالأستراليةالحكومةفجلبت،والمحاصيل

تهايرقاتعيش،هلمحءح3ء/5ألم3لمء،ءحكاء،،؟53العلمىاسمهاالعثة

تموبذلك.فتدمره،النباتأوراقيشابهالذىالجزءداخل

الصبار.انظر:.كلهالنباتهذاوإفناءتدمير

الهند،فىمقدسةأنهايعتقدشجرةالمعالدقين

ويزعم.الحكمةشجرةأوالإشرافشجرةأحياناوتسمى

هبطتعندماالمعابدتينشجرةتحتكانبوذاأنالبوذيون

شجرأنواعأحدهيالشجرةوهذه.عقيدتهأفكارعليه

فتظللوتنتشروتنمو،م03إلىارتفاعهاويصل،التين

.الكبيرةوأوراقهابفروعهاكبيرةمساحة

التين.بوذابمأيضا:انظر

الهندالأصديموطنهاكبيرةشجرةالممدسالدين

متسلقةنبتةالأولىنموهافترةتبدأآسيا.شرقيوجنوب

فروعإلىبذورهاالطورتنقلإذ،اخرىنباتاتعلى

تتدلىثم،الفروععلىنموهامراحلأولىفتبدأالأشجار،

تلبثلا،الجذوعمتعددةشسجرةتنموحيث،الأرضإلى

الشكلمثلثةأوراقولها.الحاضنةالشجرةجذعتشقأن

أخضرلونذاتأسطوانيةوثمرة،مستطيلبرأس

يقدسهاشسجرةوهي.الحمرةوبمثاقعة،أرجوانى

يستعملإذ،متعددةفوائدولها.والهندوسالبوذيون

وتستعمل.الورقلصناعةخاما،المثالسبيلعلىقلفها،

تستعملكماالحرير،تفرزالتيالقزدودةلغذاءأوراقها

وتفرزعليها،الملونةالدقيقةالرسوماتلتنفيذأوراقها

)الشفالأختامشمعتركيبفيتدخلصمغيةعصارة

الأحمر(.

مفكرأم(.398أ-)828أدولفهيبوليتتين،

الفنعلىالحتميةللفلسفةتطيقهأسهم.فرنسيوناقد

فيالفرنسيةالفكريةالمواقفتشكيلفىكثيراوالأدب

عشر.التاسعالقرن

الكاتبأوالفنانعملوتطورفهمأنتينراىوقد

الشخصجنسحولالمهمةالحقائقكلاكتشافيوجب

الفنيةالتقاليد)حالواللحظة)البيئة(،والوسط)الوراثة(،

ومن،النظريةهذهخلالومنفيها(.الشخصعملالتي

حركةعلىعظيمأثرلتينكانالتوثيقعلىتركيزهخلال

ا!لدرسة.،الطبيعيةانظر:.الأدبفيالطيعيةالمدرسة

فلسفةام(بم)863الإنجليزيالأدبتاريختينومؤلفات

الحتمية.فلسفتهتوضحالتىام(986-ا86)ءالفن

(ام398-ا)875المعاصرةفرنساأصولكتابهوفى

الاضمحلالبسببالفرنسيةالثورةعلىباللومتينيلقى

فرنسا.شهدتهالذي



304التموليب

معهدفيأستاذاوكانفرنسا،فيفوزييهفىتينولد

ام864منتقريبامستمرةبصفةباريسفيالجميلةالفنون

.ام883إلى

نورثكاليفورنياباجاولايةمدنإحدىتيهوائا

على.تةنسمة7520896،عددسكانهاالمكسيكية

على،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمعالمكسيكحدود

ولايةفيدييجوسانمنالجنوبإلىكم25مسافة

كاليفورنيا.

وفنادقشهيرةعامةمبانذاتعصريةمدينةتيهوانا

الدولاراتملايينالأمريكيونالسياحينفق.مترفةفخمة

الهدايا،محلاتالمدينةمزاراتتشمل.عامكلتيهوانافي

مصارعةوملاعب،الليليةوالنوادي،الفاخرةوالمطاعم

منطقةتيهواناأنالمعروفمن.الخيلوسباقات،الثيران

أصنافشراءالمستوردونيستطعحيثحرةتجارة

استيرادضريبةدفعدونالمكسيكخارجمنمستوردة

والملابس.الإلكترونيةالمنتجاتتيهواناتنتج.مكسيكية

والبصل.،والطماطم،للعنبتصديرمركزأنهاكما

للمنطقة،هندياسممنمشتقاتيهوانااسميكونربما

جين(.العمة)بمعنىجواناتياتسمىكبيرةماشيةمزرعةأو

يقطهاصغيرةقريةتيهواناكانت،العشرينالقرنبدايةفي

المدينةنمتام049عامومنذ.نسمة002حوالي

فيها.السياحةازدهاربسببمساحتهاواتسعت

الثلجي.الانهيارانظر:التيهور

النباتعلىيطلقاسمتيوارت.ئياتثيوارت،

يبلغ.الغربيةأستراليافيوالموجودالأوكالبتوسالمسمى

وأوراقخشنقلفولهتقريبا.م04النباتهذاطول

إلىيميلرماديلونذاتالرمحشكلفيضيقة

وينمو.الجرسشكلفيساقبدونوثمارهالاخضرار،

منتقريبامترينكيلوإلىعرضهيصلحزامفيالنباتهذا

الرمليةالكثبانخلفالجنوبفىبسيلتونإلىبيرثشمال

الجيرية.بالحجارةالمميزالريففيالساحلية

مافهيأمطارهاأما،الغاباتمنالمنطقةهذهوتخلو

العالمفيالوحيدةالمنطقةوهيسنويا،ملما..-75بين

وأقوىأثقلالمنطقةهذهأخشابوتعد.التيوآرتلنبات

النملمقاومةلاتستيمولكنهاأستراليا،فيالأخشاب

الحديدية.السككعرباتبناءفيوتستخدم،الأبيض

نا،أبالجرمانيةالشعوبعلىيطلقاسمالددودو!ن

تيوتوني،لفظمنأوتيوتوليينمناللفظةهذهاشتقتوقد

الذينالجرمانأوائلمنالسيمبريينجانبإلىيعتبروالذي

قبلالثانىالقرنحواليفي.القديمةرومافىالسلطةهددوا

مصبحولكانتالتىبلادهمالتيوتونيونهجرالميلاد

معتحالفواوقدالأمبرونيين،منجاورهممنمع،الألبنهر

حاليا(.)فرنساالغالبلاديسمىكانمافيالسيمبر"ين

آكواإلىماريوسجايوسالرومانيالقائدوجههمولقد

.م.اق20عامفي)ايكس(سيكستايا

تجولتالتىالجماعاتمعبعدفيماالتيوتونيوناندمج

التيالجماعاتلكافةعامااسمهمأصبحثمأوروبا،خلال

اللغاتمن:كلاتضمنتوالتيالتيوتونيةاللغاتتكلمت

كلفيوالفلمنكيةوالهولندية،والجرمانية،الإسكندينافية

وهولندا.بلجيكامن

حكمتالتيالعائدةاسمتيودور.عكافلةثدودور،

السابع،هنريتولى.ام306حتىام485منإنجلترا

التيفيلدبوزورثمعركةبعدالحكمعرش!حكامها،أول

التيالأهليةالحروببالتالىوأنهىالثالثريتشاردفيهاهزم

أمهلأنبالعرشهنريطالب.الوردتينبحروبعرفت

الثالث.إدواردأسلافمنكانت،بيوفورتمارجريت

ثلاثينبعدإنجلتراإلىالنظاميعيدأنهنريواستطاع

الأولىخطواتهاالدولةوبدأت.الأهليةالحروبمنعاما

عظمى.عالميةقوةلتصبح

جميعقطعحيث،نهجهعلىالثامنهنريابنهظل

وقد.الكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسةإنجلترابينالروابط

وإليزابيثالأولىماري:ابنتاهثمالسادسإدواردابنهخلفه

قصيرتينوماريإدواردفترتاوكانت.التوالىعلىالأولى

الخارجيةوالحروب،المدنيةللاضطراباتنتيجة

أخرىمرةاستمتعتإنجلتراولكن.الدينيةوالاضطرابات

إليزابيث.حكمفترةفىوذلكالقويتيودورالبحكم

ما306عامالأولىإليزابيثموتبعدالعرلقتحول

الأكبرالحفيدأسكتلندا،ملكالسادسجيمسالملكإلى

أسرةأفرادمنملكأولوهوالسابعهنريبناتلكبرى

إنجلترا.حكمتالتيستيوارت

.إنجلترا:أيضاانظر

وآسيا.أوروباإلىأصلهايرجع،جميلةزهرةالتيوليب

ننسبهاأنناإلاالعالمأجزاءمنكثيرفىنموهامنوبالرغم

هولندا.إلىعادة

منوتنموالربئ.فصلفيالتيوليبأزهارتتفتح

مباشرةفتنمووالأزهاروالساقالأوراقأما،البصيلات

منوأكثرسم1.بينالساقطولويتراوح.البصيلةخارج

ويكونفقطواحدةزهرةعادةالتيوليبوتنتجع.سم7ه

بهاأنواعاهناكولكنساقها.رأسفيالجرسمثلشكلها



شجره،لدبلتيوا404

غنيةزهورالتيوليب

فطماتزهروعادةبالألوان

تنبت.الربيع!صل

منوسيقانهاأوراقها

.مباشرةالبصيلات

علىمنتصبةالزهورتنموماوعادة.وزهرةساقمنأكثر

فىلونينأوواحدبلونتكونأنيمكنحيا،الساق

قدالتيوليبأزهاربعضأنإلىبالإضافة،الحالاتبعض

بسببوذلكالأخرىللألوانمغايربلونمخططةتكون

علىتؤثرولاالنباتلونعلىتؤثرالتيالفيروسيةالأمراض

صحته.

فيالخريففصلفىالتيوليببصلةالبستانيونيزرع

والخصوبةالجيدالتصريفذاتالرملىالطفلتربة

مهجنوأوالتيوليباختصاصيومايزرعوعادة.المتوسطة

التيوليببذرةلأنالبذورمنتنموالتيالزهورفقطالنبات

سبع.إلىسنواتأربعلمدةالزهرةبصلةلاتنتج

قليلة،عيناتمنالتيوليبأنواعمنالافاستنباتتم

التيوليبمنتقريبانمتقدالمزروعةالتيوليبأنواعفجميع

منفيناإلىإحضارهاوتم،الصغرىاسيامناتىالذي

عشرالسادسالقرنفي(الان)إسطبولالقسططنية

معناهاتركيةكلمةإلىالتيوليباسمويرجع.الميلادي

ما.حدإلىالعمائمتشبهالجميلةالأزهارتلكلأنالعمامة

التيوليب:لأزهاروالمعروفةالختلفةالأنواعتتضمن

والتيوليب،والمهدبة،الزنبقوزهرة،الدارونيالهجين

الببغاء.

أكثرمنأوروباإلىإحضارهبعدالتيوليبنباتأصبح

إنجلترافيالعلياالاجتماعيةبالطبقاتالمرتبطةالزهور

الجنونمرحلةإلىووصلبالزهورالاهتماموتطوروهولندا.

الفترةفيوذلكالتيوليبومانياعليهأطلقحتىهولندافى

أسعاربذلكوارتفعت.ام637وام634عاممابين

التيوليبفيأموالهمالناسوامشثمر.التيوليببصيلات

ذاتللأجهزةاستثمارهمفىالأعمالرجالحماسبنفس

سوقفيأموالهمالناسمنكثيرخسروقد.العاليةالتقنية

بصيلاتتجارةلتنطمالحكومةتدخلتأنإلىالتيوليب

التيوليب.

هولندا،فيمهمةصناعةاليومالتيوليبزراعةتعد

وينئالزراعسنويا.البصيلاتبلايينإنتاجيتمحيث

004حوالييوجدحيثتقريبانوع00022الهولنديون

.كبيرةبكمياتمنها

شجرةأطولالتيوليبشجرةتعد.شجرة،التيوليب

الولاياتشرقيفيالعريضةالأوراقذاتالأشجاربينمن

وحورالأمريكيةالزنبقشجرةأيضاوتسمى.المتحدة

عنيزيدلارتفاعالغاباتفيتنموأنويمكن.التيوليب

ونصفمترمابينيتراوحالشجرةهذهجذعوسمكم06

منالشجرةهذهتنمو.القاعدةفيأمتاروثلاثةالمتر،

شرقيجنوبإلىوغربافلوريداإلىإنجلاندنيوجنوب

ولويزيانا.ميسوري

الصفراءالخضرةالأنيقةالزنبقشجرةأزهاروتشبه

ويوجد.النحللرحيقمهممص!روهي،التيوليبأزهار

أربعةأووفصان،القمةفيعريضحزالمميزةأوراقهافي
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الهامةالمصادرمنوهيالتيوليبأزهارتشبهالتيوليبشجرةزهرة

النحل.لرحيق

الساقوطولبالنعومةالأشجارهذهوتمتاز.فصوص

فىالأصفرالزبدياللونإلىالأوراقوتتحول.والجمال

أبيض(الخارجي)الخشبالنسغوخشب.الخريففصل

أصفربينمافهو(،الداخلي)الخشبالقلبخشبأما

هذهوتتميزالإصفرار.إلىيميلوشاحبكالشمسساطع

فيتستخدمفهيولهذاالاستخدامبسهولةالأخشاب

.والسلالوالصناديقالخشبيةوالقشرة،الأثاثصناعة

.الشجرة:أيضانظرا

رومافيالناسلعامةوقصيرفضفاضرداءافيف

عادةويشدتقريبا،الركبةإلىالرقبةمنيصل،القديمة

ارتدىوف،الرومانقدماءيرتديهكالىوفضفاضقصيررداءالتيونك

خيتون.يسمىمماثلارداءالإغريق

الكلمةمنمشتقوالتيونكالخصر.حولطوقأوبحزام

تنيكا.اللاتينية

أماالرداء،ذلكفوقالتوجهيرتدونالرجالوكان

ونساءرجالارتدىوقدالبالا.فوقهيلبسنفكنالنساء

الخيتون.يسمىمماثلأرداءالإغريق

يرتديهكانالذيالثوبأيضايعنيالتنكلأوالتيونك

وبعض،الرومانيةالكاثوليكيةللكنيسةالمساعدالكهنوت

.القداسأثناءالكنائمالأسقفية

طيورمننوععلىيطلقاسمالتيويطالى.التيوي،
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